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PAL&PHATUS
Van de Ongelooflijke

'

HISTORIËN.

Dienft en nut van alle Liefheb-
bers der Poëtifche en andere

Schriften.

In het Nederlantfch vertaalde

Door

N. B. A.
En op nieuws verbeeterdt door

De Heer G. B.

^Amsterdam.

Abraham Boek holt, Bock
verkooper inde S'. Jansftraat. 1687.
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Den

O VER2ETTER
AanUe Heer

TILEMAN CÜPÜS

AdijnHeer
,

Et is buyten
twijffel , dat de
Poëtifche fabu-

ien van velen
geleezen en van wéynige
ver/laan worden

; ja daar
wordender eenige gevon-
den

, die de zelve voor
aarachtige gefchiedenif-

A 3 fe
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fe aannemende , en voor

ik weet niet wat tooverye

beducht iijhde vervaart

worden > vrezende dat zy

onder het lezen in zooda-

nigeh ^gddaante verandert

worden , als van de Dich-

ters verziert is , daar dee-

ze ofte die in verandert is

;

ende door vervaarthevdt

na hunne hoofden taften

ofzy geen bladeren nóch,

tacken daar op voelen

gröeyen, dewijle zy hun

zeiven inbeelden , dat zy

met Dapb?ie een böont

worden : en wat wonder ?

dewijle zy menigmaal om
de
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de gewaande toverye te

bewijten het exempel van

Circe uyt Ovidius hooren

bybrengen, ook van die

gene , en daar het minft

betaamt. Ende is de on-

kunde van het gene onder

de fchorffe van de ver-

dichtzelen der Poëten
verburgen leydt , hinder-

lijk niet alleen in het le-

zen van zoodanige , maar
ook in het verttaan van
veele andere treffelijke en

zeer nutte fchriften. Want
hoe veele goede Schrij-

vers zijnder niet wel < die

om zommige eygenfehap-

A 4 pen



pen en hertstochten der

menfchen bequamelijLuit
te drukken

, zomwijle ee-

nigc vonden van de zelve

ontkenen , en hun eygen
fchrifteh daar door geen
kleyn cieraadt aanbren-

gende , die alzoo ook be-

knopter en aangenamer
maaken ; en zelfs ook het

gene anderfins niet wel ge-

vat zoude kunnen wor-
de^, dus te beter doen
verftaan en in het herte

van den Lezer indringen

:

\ zy dat zy van de Politie,

goede zeden
5
ofte yet an-

ders handelende iets willen

lee-



I

ieeren , dat dienftig is ge-
weten en betracht te wer-
den. Om nu niet te fpree-
ken van Schilders, Beeldt-
houwers en alle Liefheb-
bers van de kunlten

j van
welke ik niet zeggen kan
wie van beyden het raeefte
voordeel hier uy t trekken
fullen. Want de eerfte lul-

len hier leeren hunne ge-
dachten wel uyt te beel-
den, en te verderen , en-
de de andere wat die beel-
den feggen, endePcè'ten
met hunne verdichtfelen
willen te verftaan geven.
Dit heeftmy bewogen om

A j p4le_
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Palephatum > dien ik
,

voor eenige jaren > als ik

om nootzakelijke rede-

nen een dag zes ofte ach-

te tot Amfterdam moft

wezen , tot mijn eygen

vermaack , hebbe over-

gezet om den tijdt, die

ik niet anders konde be-

lleden, daar mede door

te brengen : nu > na dat

ik hem Duytfch hadde le-

ren fpreeken tot een yders

nut in druk uyt te geven.

Hy kan tot een bequa-

me fleutel verftre"kken

om alle foodaanige fchrif-

ten te openen > en te doen

ver-
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verftaan. Want hy toont

wat hiftorien onder die

verdichtzels verburgen
zijn , en hoe 't met dc
waarheydt van dien gele-

gen is. Na dan, dewij-
le dit boekjen hoewel
klein in de handt, noch-
tans groot van inhoudt
zijnde zich zeiven aange-
naam genoeg zal maa-
ken , zal ik om U. E.
't zelve aan te prijzen niet

meer zeggen, dan maar
fk-cht alleen yets tot des

Autheurs lof verhaalen
uyt de Latijnfche op-

dracht-brief die de Heer
A 5 Kor-



Kornelis Tol, gewezen
Profeflbr in de beroem-
de Academie of hoogé
Schoole tot Harderwijk

daar voor heeft gemaakt.

Wiens ontijdige doodt

met recht ten hoogften

wordt beklaagt > want hy
noch zeer jong zijnde tot

droefheydt van alle die de

geleertheydt beminnen is

wech-gerukt. S.Ed. woor-

den luyden , voor de gee-

ne die geen Latijn kun-

nen y in onze moeders

taaie , aldus

:

„ Dit is Palrtphatus l

„ een Schrijver oudt Grie-

ken
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ken waardig: Die de

verdichtzelen der ou-

den, niet bejehri]ft , ge-

lijkzc gemeenlijk wor-

den verhaalt , maar zeer

naauwkeurig tot hilto-

rifche geloofwaardig-

heyt heeft gebracht.

Want in zommigc wordt

den inhoudt uyt een ver-

dichtzel te zamen ge-

Imeedt
5

en de vertel-

linge door leugenen in

goede ordere volt; k-

ken : maar in andere

wederom, die boven de

gefchiedeniflfe der zaa-

ken , noch een treftelij-

A 7 ker
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\
„ker en ijieerder oney-

\ „ gentlijkhéydt hebben,

!| „wordt den inhoudt wel
ij „op de vaftigheydt der

[I „waarheydt gegrond
,

j
„doch die waarheyd

j
„ wordt zelve door eenige

I „ byvoegzelen en verzier-

I „de dingen voor den dag

„ gehaalt Eenige nu die-

„ nen ons om tot de ken-

|
„ niffe van goddelijke en

I „ naturelijke dingen te ge-

I
„ raken

, zommige we-
I „ derom onderwijzen ons

,

„ hoe wy onz
J

leven wel

„ zullen leyden. Van de

„ eerfte zoorte kan tot een

exem-



„exempel verftrekken ,

„ de fabel van Saturnus

,

„ van Coelum ,
vanjuno,

„ en van de andere Goden

„en Godeffen ; welke

» Marcus Tullius Cicero

„ ons aardig verklaart in

„ zijne boecken van de

„nature der Goden, als

„ mede onder de Philofo-

„ phen Homerus , Plato,

n Zcnon , Cleanthes ,

„ Chryfippus 9
Diodorus

„Siculus. en ontallijke

„ andere meer. Want
„nademaalzy \ voor on-

„ betaamlijk hielden , dat

„ de wijsheyi het domme
A 7 grauw
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„grauw gemeen zoude
„werden gemaakt, op
„ daczy die niet kleynach-

„ ten, ofte zonder arbeydt
» en moeyte bekomen
„ zouden

; zoo hebben et-

„ telijcke de felve onder
„ verdichtfelen

, andere
„ onder giflïngen en noch
„ andere onder gelijkenif-
„fe voorgefteJt; en die

„ alfoo onder de fchadu-
„ we van donkere en be-
„ dekte dingen verburgen
„Want gelijk Fynefius
„ fecr Wel feydt : Het ge.
„ meenevdk bejpotèp -verm

nacht hetgeene hellicht om
..: w. - H
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, verftaan is : het moet een

^onderlij^ verhaal heb-

, ben daar 't verbaafi voor

,ftaat. De fabelen , wel-

, ke tot het andere deel

, van de ( a ) Philo-

, fophie behooren , dat

, in het doen beftaat , die

, worden aangemerkt, of-

> te voor foo veel alsfe de

Zeden, ofte voor

, foo veel alsfc de ( c ) Po-

, litie , oft voor lbo veel

, alsfède (d) Huyshou-

,dinge aangaan ; van

,
hoedanigen flag voorna-

5 , ment-

( a
) Wijsgeerte. (

b ) Moraliter >

Zwttifortbyzc* ( c) Politice burger-

lijk- (d) ÖQConomxcQ buysboudelijk'

m
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„mentlijk zijnde fabelen

iy van (
e ) Eibpus , in aar-

„digheydt van verzierin-

5 )
ge, na het zeggen van

„Macrobius , zeer be-

„ roemdt. Zedelijk , [

„ te tot de goede 2^den be^

y,hoorende] noemeikdie
„ fabel , welke niet alleen

5 , van redelooze dieren,

„maar ook van de boo-

:,men en kruyden> van
„de leden en lichamen

» gefchreven is. Een ex-

„ empel daar van wordt by

* Aph-

(e) JEfopkx Efopifchcy dat is op ,E-
ibpiwijfe bedacht. Want daar zijn-
der meer die dusdanige fabelen bedacht
en uytgevonden hebben.
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„ Aphthonïum bygebragt

,,van (/; de mieren en

„de krekels, omdejeugt

„ voorzichtigheydt te lee-

„ren, en den moedt te

„ ontfteeken ,om dien den

„ arbeydt geftadig te vol-

„ harden. Die fabel van

„ van de kikvorflchen , die

„ met

(ƒ) Deze f*M verhaalt Efofutal'
Jut. De mieren leyden op eenen hel-

deren winterfchen dag hunn' verzaa.

meld' koorn dat van den regen ot an-

ders vogtig was geworden, wederom
te

drooeen. Tot haai quam een krekel die

verhongert zijnde badt, dat men haar

«ratte eten wilde geven.De mieren ant-

woorden. Gy had ter in den Zomerom

behooren uit te zien. Wy hadden zeyde

de kriekel genen tijd daar toe.W at deed

ev dan? vraagden de mieren. Ik hebbe ,

levdedie.gezongen. Hier op antwoor-

den fy wederomf hebt gy in den zomer

gefongeo , fo danft nu in den Winter.
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j> met haren balk niet te
vreden zijnde , daar na
de flang tot hunnen Ko-

« ning hebben verkregen

,

» die ziet op de (g) p0Ji!

>j tie
, en verfchaft een

» voorbeelt vanBurgers en
» Onderdaanen

, die de
» goedaardigheyd engoe-
» dertierentheyt van eenig
v Prins misbruikende^kort

V daar na aan den moedwil
»van een feer wreedtTy-
«ran worden overgege-
ven. 0p de Burgeik
» ke regeeringe en te ge,
» lijk mede op de Huys-'

f;
' " hoUW.

U ) Politia, hurgtrl^r^i^



„ houw-kunde kan die fa-

„bel van Menenius

" £r*PPa paffen van ve1'-

„gramde leden in eenes

„ menfchen lichaam, qua-

„ li;k neemende dat door

„ haare zorge y arbeydt

„ en dienft , alles voor den

„ buyk wierdt bejaagt , die

„ in net raidden luys ledig

5, zijnde niet anders doet

5 > dan datze alles wat haar

„ gegeeven wordt in wel-

„luft gebruykt. Want
„het is een gelijcke-

„nifle vertoonende /hoe
^gelijck het opftaan

,

van de leden eens

lic-
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„ lichaams tegens malkan-

„ deren , is met de verbol-

» gcntheydt van een ge-

„ meente tegens hunneO-
„ verigheydt,ofte van die-

„naren die hen tegens

„hunne Heeren kanten.
„In diergelijke fabelen

„ heeft plaats 't geene

„ Quintilianus zeydt: (Lu
vftit. Oratoriar. lib. v.

„ cap. xi.) Door defabelen,
„ w/fo alhoewekf niet van
•»Efopus zijn -voort £efo~
„wen, ( want Hejiodus

vfiHjntdenewften vinder
'dn*#r van tewezgn

j)
noch-

j >tam op dennaam van E~

fa*



.,/optti doorgaande, daar

„ door beft bekentfyn , fle-

ggen voornamentlyk, dege-

moederen van de Boeren

„ en ongeoefende menfihen

„geleidt te worden , die het

perfierde met meerder een-

mondigheid aanhoren , en

„door de aangenaamheidt

y
verlofJynde , die dingen

\y
licbtelijker toeftaan daar

„Jy mede vermaakt fan-

„'tEnis mede niet vremd,

„ dat Gellius van dufdani-

„gen flag van fabelen

„by gefchrift heeft naa-

„ «elaaten. ( Libro fewn-

Noëlwm Atticarum
n Op-
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» -Ctf», xxiat Efopts den
„ Fabeldichter uit Phrigia ,

„ is niet te onrecht voor mjs
„gehouden geweeft, dewjla
}) hyhetgeene qyrbaar is om
nvermaandt en aangera-
„ den te worden

, niet mee-
»fterM gebiedt, geijl de
,>{a)Philojbphen zplx voor
» een gewoonte hebben
„maar \oeteen aahgehdnïe
fabelen bedemkende de din,
gen die jhejl^tam, en/Qoor-
mtèlyKfijnaangèmër{tdoor
een verbekende gr^eydt
omte hoorm den menjchen
Veettn te foeywen. Daar is
nog ook een andere foorce

(-0 Philofophi. Wmieren. V»n
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,van fabeleiuiiewy redelijk noe-

„ men , wanneerwy verdichten,

„ dat een menfeh yets doedt;als,

*, dat Hercules tot in de Helle

„ nederdaalt , zoo veele en zoo
„grouwzame gedrochten over-

„wint; dat Örpheus met zijn

„ luyt de Tygers en Leeuwen
„ temdt , dat Amphion met zijn

i ,
lierfpel de ftecnen vleyende

,

„leyde daar hy begeerde, en
„meer diergelijke, welke ten

„ deelen uy t de Hiftoriën,en ten

. , deele uyt den waan der men-
fchen fchijnen , voortgekomen

„ te zijn. Uyt den waan der

„ menfehen, als van Hercules en

„ Thefeus , van welke zy ge-

„ loofden, dat die zoo grootc

£ daaden hebben gedaan,en dat,

,,die daarom onder het getal

„der Goden zijngeftelt. Uyt
J3 „eeni-



eenige hiftoric, dier dingen

namcntlijk , die namaals door

de Poëten zoo ziin verandert

,

datze,hoewelzc van waarach-

tig ongelooflijk zijn gemaakt,

evenwel nochtans zeer licht

wederom tot waarheydt kun-

nen werden gebracht. Gelijk

daar is de fabel van de Centau-

ren verdicht, om dat de vol-

keren van Theflalicn de eerde
|

zijn geweeft die de paarden I

onderden man hebben leeren
[

gaan. VanNiobe, dat die in
j

een fteen is verandert , om dat

zy door droefheydt overval-

len zijnde als verfteent is ge-

worden, enop het grafvan ha-

re kinderen een fteenen beeldt

heeft laten oprechten. Want
indien het eengoede leugen is,

die haren meeBer nut , en

„den



; ,
den hoordermet nadeelig /j\

„gelijk Chariclea, by Hclio-
„ dorum rot haren Theaginem
, ,
zeydt

: hoe veel bcerer zijn
„dan der Poëten leugenen, in

„ welke, gelijk Plutarchus zeidt\

„ in zijn bock
, van hoe dejóngè

„luyden de Poëten moeten
„hooien

, Gorgias gezeydt
„ zoude hebben ïdat hy recht

-

„veerdiger is die bedriegt
,

„ dan die niet en bedriegt
; en

„die bedroogen wordt
, wij-

, ,
zer is

, dan die niet bedroe-
»is. Wy en kennen 't ons zeL
„ven ook niet laten voorftaan,
„datter yemandt zoo onver-
, ,
ftandig zal worden gevonden,

, ,
die alle de Poëtifche verdicht-

, ,
zeis over eene kam fcheeren

,

„ en voor leugenen zal willen

„ houden 5 als welke maar
B i „flechts
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flcchts alleenverbloemde re-

dencn en oneigentlijke manie-

ren van fpreeken zijn ; en

meeften tijdt wederom tot I

waarheydt worden gebracht. 1

Als ons' 'verdichtsel, gelijk
J

Auguftinus elders fpreekt , tot I

eenige beduydinge wordtge- I

bragt , dan is het geen leu- I

geen , maar een zeekere

verbloemde maniere van

waarheydt ; Anderzins zal I

het alles ; wat van wijze l

en heylige tSMannen ,
ja van

onze Heere zelve by gelij-

kenijfe is gefyrooken , voor

„ houden , om dat volgens het

„gemene verftantgeen waar-

„heydt in zoodanige dingen

, , beftaat. Doch meenigmaal

, , is de maniere van onze luyden

leugenen moet



»tc milprijzen > die zoo wan

-

* neer zy ccnig verburgen vcr-

>>dichtzel by het keers-lichtr

* van den eenen ofte den ande-

" ren Godgeleerden of Philo-
99
fooph beziet en overwoogen

^ heben terftondt daar over by

„ hen zeiven zoo verheugt zijn

,

» als ofzy vry wat groots uytgc-

55 recht 5 en quanzuys de waar-

» heydt van dien uytgevonden
v hadden; daar fy ondertuflehen
55
door hunne al te grooten ge-

" maakten begeerte om fcherp-

^ zinnig te moogen fchijnen ,

,'by meeft alle verftandigc

„ menfehen walglijk fijn gewor-

>,den« Ik wille hun gerecom-

55mandcert hebbben» 't geene

Vd$n (a) Venufijnfchen Dich-

B 3 ^ ter

( a ) VenuGum » nu ter tijdt Vénofa

genoemt > de Stadt daar den beroeai-

cle» Poëet Horatiusgeboorenis.
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I .,tcr in fyne Dichrkonft ver-

I „maandr.

„ Fi£a vokpjatuiB caufe fint proxi-
ma \*eris

;

" 5ïc
; ^"ö^aniqöe volet

> pofcat
nbifabulacrédi.

»'t Verdichte home met de waarheydt
tver&en

, ,
Zoo na als *t mogeJyk is ; defabel ey-
fibegéen
Geloofvan al bet geen zfviil , ver-
Zttrtofzeydt.

lij „ Want terwijlc zy het alder-

I
,,verburgenfl:e van de fabelen

| *> trachten te doorgronden 5 en

I ^ wat daar onder fchuyldt, tot

P
» nut van de goede zeden , be-

|
"vorderinge van de Religie of-
"te om de verburgentheden

I
>y
der naturena te vorflchen > al

I
>5
te weetgierig willen onder-

j
j

„ (Ukken > foo toonen fy wel een

>i neer-



?5

5?

nccrfligheydt* maar die een

al tc viezen nauwkeurigheydt

is. Die de verdichtfelen der

"ouden tot waarachtige ge-

* fchiedeniffen hebben gemaakt,

v en de rechte oorfaake , waar-

„ om elk van dien zoo bedacht

m is hebben verklaart > zijn on-

r der de Ouden Melifius » L a-

mifcus van Samos > Doro-
v theus > Euantlies

,
Eupho-

" rion * Damaföus , Heracli-

33
des van Pontus , Silenus vaai

„ Chius , en dezen Palsephatus

,

» dien ik nu wederom aan den

„dag breide. &c.

In het vertalen hebbe ik dien

druk o-evolfjt, welke van den

boven genoemden Profefler

Toliius in het Grieks en Latijn

is üytgfetepven , en van den
(elven meiÈI veele aanteykenin-

B gen
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gen verciert
,. Waaruytik (al.

i'oo den Drukker klaagde dac
het bocicjcn re kleyn en geen
bandt waardig foude weefen)
genomen en tor zijne behoorlij-
ke plaatfe ingefchikt hebbe't ge-
ne my dacht voor onfe Neder-
landers dienftig te wefen , tot
nader verklaringe en openinge
van deefen onfen Schrijver.

Doch als ik daar mede befig
was

, foo wierdt ik gewaar

,

datter voor mijne Landsluyden

,

die fommige" weinig kennifle
van diergelijke laaken hebben,
hier en daar noch w at meerder
wierdt vereyfiht foude fy des
Schrijvers meininge wel vatten
en genocgiaam nut daar uit
trekken: Endemy alfoo

gen
, op dat ik niet en

nootfaakt , al vry w
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mijne
, tot nader verftandt : daar

by te doen ; my na onfe taaie

fchikkendc in het geene ik van
andere ontleende.

_
Boven elke

Hiftorië of Fabel hebbe ik met
getal aangewefen de hocveclde
net is , en dat volgens het ge-

meene
, gebruik Capittelen ge-

noemt
, om alfoo , den Druk-

ker
, daar ik verre afwoone,

niet te doen wachten na het
maaken van een volkomender
Regifter alfzernu achter {laat

,

I nochte hem verhinderen.

I Dit boekjen nu heb ik U.E.
mijn Heer willen toe-eygenen

,

eenfdeels om alfoo te betuigen

de erkenteniflè van de vriendt-

fchapvan U.E. genooteninon-
féjongheidt, als meede mijne

genegentheidt tot U : Ander-
deels en met namen , om dat

B 5 U. E,
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U.E. behalven de kennifle van an-

dere talen , ook in de Griekfche en

Latijnfche fpraake wel bedreven

zijncle van mijnen arbeydt welfult

kunnen oordelen , U. E. gelieve

deeze mijne vrypoftigheyd ten be-

ften te duiden,en dit5 hoewel kley-

ne boekjen , met zodanigen gene-

gentheydt te ontfangen al 't U. E.

wordt opgedragen. Waar aan niet

twijfelende, zal ik U.E. en alle die

de Afkomelingen van den in God-
vruchtigheydt en vreed'lievent-

heydt, uytftekenden, en andere

Geleerden daarin tot een voor-

beeldt verftrekkenden D. Petrus

CupusAiwenHeer Vader Zaliger

ged. liefhebben , alles goedt wen -

fchenvan denGever van alle goe-

degiftcn en volmaaktegaven.

MYN HEER
Uwen Dienaar

N. B. A.
Ji-itUndt den 14.

"Novtmb. 1661."
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Aun den

L E E Z E R.

(Jmiflige Lcez,a\

Er gy voort gaat

,

hebbc ik noch twee
dingen te zeggen jKw! Het eerfle is , aan-

. gaande dc Verkla-
ringen , dat gy my daar in van al te
grooten langheydt bcfchuldigen-
QCj ook Tollium zult moeten be-
fchuldigen , die my dat heeft voor-
gedaan, in de Aanteykeningen
achter zijn werk niet korter it.

Zulk dat ikmeyne, dat S.E. van
wicn ik veel ontleene geen min-
der papier zal hebben gevult, met
het overige dat meert al critica

fclja , dat is zoodanige dingen,
die tot het ziften en fch|iften van
Schrijvers , en hunne fchriften

behooren, mitfgaders noch yets

B 6 an-
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anders, dat ik ondienftig hebbc
geoordeeltom hier bygevocgt te

werden.

Het andere raakt onzen Autheur
zelve. Op dat gy dan nader foudt
mogen weten , wie jen hoedanig

dezen Pakephatus is geweeft, zal

ü: hier niet verhalen alle getuige

-

niflen, die de Heer Tollius Zali-

ger bybrengt, maar die van Hiero-
nymus en Orozius alleen 5 mits-

gaders de befchrijvinge , die

den Hooggeleerden en oeroem-
Heer Gerardus Johannes Voflius

van onzen Schrijver doedt , als

beft by ons bekent* zijnde, de
eerfte een Oude Kerken-leeraar,

de tweede een Oude Hiftori-

fchrijver , die wy menigmaal hoor-
den noemen, en de derde, voor
noch weinig jaaren Profeflor tot

Amfteldam , en van wegen zijne

uytftekende grootegeleertheydt,
binnen en buytens Lands, met
recht zeer geroemt en vermaart.

Vaar



ft

Vaar wel en leeft dan dezen zoo
nutten Schrijver met vermaak.

Hieronimus in Chronico Eufe-
biano op het jaar 630.

TjOO sommige mejnen , wierdter on-
trent de^en ttjdt gezien , dat Phrixus

met xJ/n Zufter Heil* de lagen van
hunn ftiefmoeder ontvluchtende van
den Ram met de gulde vacht wierdt

over z*ee gevoerdt. Voorden vluch-

teling nu was een fchip toegemaakt y

daar een vergulden Ram of gefneden

fiont , daar V z,yn naam van hadde en

den gouden Ram wierdt genoemdt

,

Wijders iLcyd PaUphatus , dat z,i)H

minncvader , die hem opgtvoedt heeft,

en door wien hj uyt hetgevaar wierdt

geredt , denRam wierdtgenoemdt.

Dezelve op hetjaar 675.
Pegafus [het vliegende paard?] is

hetpaardtgeweefl van wekere vrouw,
lijnde boven matenfnel iri*t loopen;oft

gelijk, PaUphatus getujgt , Bellen-

phons/chip

B 7 De
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De zelve op het jaar 69^.
Het gene van de Spartanen ivordt

vertelt>van welkePalaphatusfchrijft,

datfy inwoonden zwijnde van denaafi
gelegene Landen fchielijktegens Cad-
mum &ijn opgejlaan 5 en om dat zyJbe
vaardig > als ofzy van het veldt ge-

plukt wierden y tevosrfchtjn quanten

en van alle kanten hen te utmenvoca-
den^ dat %jy daarom Sparti ge-
Zaaydc wierden genoemdt , dat is

toen ter tijdtgefchiedt.

De zelve op hetjaar 736.
9
i Gene defabelen van Dadalo ver-

halen } dat hetfcheen , dat hy beelden

heeft gemaakf > die hen verroerden.

Hy is de eerfie van allengewee/l die de

voeten van de beeldenfoo maakte dat -

~c van malkanderen afftonden , daar-

z*e andere aan malkanderen vajl

maakten. Dit verhaalt Palaphatus.

Alfmededat hymet lijn Zoon Jcaro

den Koning Minos meteen /chip ont-

vlucht is, en dat omdattMne vlucht

niet kpndf vafgepoordt worden^ ge-

meyndt
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meyndt wierd.t dut by met wieken was
weggevlogen.

De zelve op hetjaar 75-6.

PaUphatus fchrijft, dat Sfhinx^

Cadmy Hmfvrouw , door jalcjïe op

Harmoniam ^ van haren mamvcglo-

fende, tegens Cadmum is opgcflaan.

De zelve op het jaar 772.

Ontrent defen tijdt u'ierdt den oor-

oorlog gevoert , tuffchen d.e Lapithen

en de Centauren : [die halfPaardt en

halfMenfch wareny\van welke Pa-
Uphatus fchrijft in z,ijn boekjvan de

ongelooflijke dingen dat het z^eer be-

roemde Paardenrnyters van Theffa-

licn iLtjngewecft.

De zelve op hetjaar 843.

Het geene de fabulen van Vlijfes

Keggen , hoe hy de Tyrrhenifche Scyl-

lam^ die gewent was de Gaften en

Vremdelingen te bercoven met z.ijne

Caleye heeft gemijdt. PaUphatus

fchrijft in zJjn eerfte boekjuan de on-

gelooflijke Hiftorien , dat de Strenen

cok
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ookHoeren^ijngeweefl , die de ma-
rende luyden bedroogen hebben.

Orofius^Lib. i . Cap.x 1 1 1

.

MaarPaUphatusfchrijft in z.ijn eerjle

boek^van de Ongelooflijke Hiftorien^

dat deLapithen meynden dat die Cen-

tauren [half Paardt half Menfch
warenJ om dat zy te paarde ten oor-

looge trekkende engints en weder rij-

dende , het fcheen als of het lichaam

van het paardt en den man maar een

lichaam waregeweeft.

Van de

PAL£ PH ATE N,
Uyt het Boek van den zeer vermaar-
den Heer Gerardus Joannes
Vossius van de Griekfche

lïiftorifchryvers.

PAlaephatus, een (a) Spraak-

konftenaar uyt Egypten, of-

te zoo andere meynen van Athe-
nen van geboorte, heeft een ey-

gea
(s) Grammaticus -£gyptiuf.
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gen Hiftorië befchreven
, volgens

het getuygenifle van Suidas. By
welke Suidam wy mccde zien,
dat het de Egiptifche (b ) Philo-
fophie, den inhondt boven elk
vers van Simionides gedichten , en
een boek van de fabelachtige din-
gen, enden (c) fleutel der fabe-
len befchreven , en in't licht ge-
geven heeft. Van welke twee laat-

ite men hadde moogen meynen ,

dattet maar een boek is, ten waa-
re Suidas die duydelijken van mal-
kanderen hadde onderfchcyden.
Behalvcn deeze fchriften wordt
ook van cenige Spraak-konfte-
naars gelooft , dat de Troica , de
boeken vanTrojen, meede zijn

werk zijn, (waar van onder an-
deren ook Stephanus gewach
maakt in het woordt
rimatai, en Suidas in het woordt

(£) Wijsbegeerte. Cc) Xvsit; ruif

pvOtKus m^,«£»4ii ïuceit toon muthtkoos •»*

reemenoon
, Oploflïngcn van het oeene

rabehvijs is gevraagt.



fjr#.%£6KfQx\9i JWakrokephalei. ) Dat

dit werk uyt veele boeken heeft

beftaan, daar uyt openbaart, dat

Harponion in Avmy'As? Dyfaulees

Palaeahatum prijft overH geene in

zijn eerfte bock vanTrojen wierdt

gezeydt , en dat dezelve meedeop

net woordt Makroki-

fhalos hem aantrekt in de eerfte

week van Trojen. Andere mey-

nen dattet eens anders werk i$.

Het is daar door onfekenom dateer

vier Phalaephati zijn geweeft. Den
eerften was een Athener, eenPoet

die Lijkdichten maakte > de twee-

de was uyt de Stadt Paros , nu Pa-
rio genoemdt en gelegen in het

landtfchap Trojen j ofte vanPrie-

ne van daan ,
?
t welk een Zee-

ftadt is in Phrygia of Meonia : de

derde een Hiftori-fchrijver, ge-

boortig van Abydus een Stadt in

Afiën : de vierde den Egyptifchen

Lctter-konftenaar , ofte zoo ette-

lijke meyne&j was hy afkomftig

van
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van Athcncn. Den tijd wanneer dc
drie eerfte geleeft hebben, word
van Suida aangewezen. Want by
zeydtdat den -Atheenfchen Patel
phatus den Lijk-dichter, ten tij-
den Phemonoas in zijn kracht, ofte
miflchien ook noch wel ouder is

geweeft
: Den Parifchen ofte Prie-

mfchen brengt hy op den tijdt van
Artaxerxes j den Abydener op den
tijdtvan Alexander de Groote.-
Maar wanneer de vierde in zijn
tijdt is geweeft , dat weetmen niet.
Van deze vier komt den eerften
hier niet te pas. En zo yemandt
beluft is te weten wat hy in verzen
heeft gefchreven , die kan Suidam
daar op nazien. Van den derden

,

te weten den Abydener en Hifto*
ri-fchrijver, daar van hebben wy
gefprooken in ons5

eerfte boek
Cap.jx. Zijn noch overig den twee-
den, en den vierden. Van welke
deneenen, gelijk Suidas zeydtie
Pario ofte tc Priene gebooren , cn

den
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i den anderen van Athenen afkom-

1 ftigis. Deneerftenfchrijfthyde

1 vijf boeken van de ongelooflijke

I dingen toe 3 maar voegter ditby ;

I dat die van eenige Athenienter

ij worden toegefchreven : en dat

jf
decfc die ftoffe mede heeft verban-

I delt. Doch alshy daar na alle de

I fchriften gaat optellende den At-

l| heenfchen Patephatuseefchreven

I heeft , zoo en noemdt hy de boe-

I ken van de ongelooflijke dingen

I niet , maarwel den fleutel der fo-

§ beien. Heden ten dage worter ook

I noch een ftuk van 't werk van Pa-

I laephatus gevonden, waar in de

Poëtifche fabelen worden uytge-

I leydt. Dit meynen Coelius Rho-

R diginus Itb. xxx. aAnticj. Leü. Caf.

xxx 1 v. en Lilius Gyraldus dial. 1 1

.

I HtflorU Poëtica dat van Pabephato

J van Paros is. Welk gevoelen ik

li felvemede wel eer hebbe gevolgt

,

|{ maar ben namaals daar in veran-

ilcrt.Ik ben daar toe gebrachtvan

Theo-
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Tbeone,welken Theo in fijne Oeflfenin-

gen in hetHooft-ltuk van het wederleg-

gen enbewijfen,aldus fpreektiHctf^///-

fche boek van de ongelooflijke dingen ge-

fcbreven komt den(a)Perij>atetifcbenPaU-

phato toe. En dit opfchrift ftelt den

Schrijver, dienwy nu noch hebben voor

zijn boek. Dewijlehy dat aldus begint

:

Deze verkeringen hebhe ikgefchreven over

Hiflorien die ongelooflijk In Theonis

woorden ftaat op te letten, dat hy den

Schrijver der ongelooflijke dingen ofHi-

ftori'èn een Peripatetifch of wandelendt

Philofooph noemt. En dat meer is ook
JoannesTfetfes,diePa1a;phati(^)veidig-

zel-kunde, ofuytleggingc der fabelen

menigmaal aantrekt , noemdt hem nu

een (c) Stoifch Philofooph, als Chil. ix.

H/-

(a) Peripateticus. De Peripatetici

wandelaars, %jf* Philofophcnoftwvfgcc-

ren te %Athenen geweefi, uyt de Schol

e

van Plato voortgekomen , en wierden zj
wandelaars genaamdt om dat zy al wan-
delende difputcerden en geleerdt wierden.

Hun hooft of meefter isgeweeft *Ariflote-

les (b) mythologia.

(c) Stoici , dcez* Philohophen hebben

hun naam van het Griekfche woordt ró*

ftoa 't welkeen gaalderye bcteefont wsar
in zj hen ocffcnaen :



Hi/tor.ccLxm. en dan wederom eenMan
TandePerjpatetjregerintheit

>al3Ci&/7,x.
HiJl.xx.By aldié nu een van beydé waar
is,fo is hy diePakephatus van Paros ofte
Prienen niet,die onderAitaxerxes heeft
geleeft,maar een ander. Want(J)Zeno,
denStichter van qeStoifcbeSe&e,is eerft
in fleur geweeft; als hetPei fifc'he gebied
doorAlexander deGroote als was uitge-
rocidt en te nietgemaakt, ja na dat dien
Koning al doodt was,en fijnenavolgers
jn't gebiedt al over hoop lagen en mal-
kanderen beoorloogden. Ook mag dien
Parifchen Patephatus met recht geen

wa r.delend t wijsgeer génoemt wer-
den.overmits niemandt dien naam mach
draagen.die ouder is dan Ariftoteles fel-
ve. Dit is dan mijn gevoelen, indien de-
zen Pataphatus, dien wy nu noch heb-
ben, eene van die vier is, daar Suidas ge-
wach van maakt, dat hy den Egipünaar
ofAthemcniêr»s

)wiefiJtijdt,otwanneer
hy geleeft; en gefehreven heeft , onbe-
kent is;ende dat hy vanue ongelooflijke
Hiftoriéu heeft gefehreven. Alleen
rreeze ik,datSuidas van twee Palajpha-

ten

(d) den Stickter van die fiBc van
rhilofophca voat Zeno.
(a) Grammaticus^ LetterhofSpraak-
Konïïenaar.
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spil

ten een gemaakt , en die onder malkan-
deren vermengt zal hebben , van welke-
den eenen een Egyptenaar en den ande-
ren een Athenienier ; den eertien een

( a ) Spraak-konftenaar, en den anderen
een Philofooph van Ariftoteles gevolg
is geweeft. Want die fchrij ver wort van
Suidaeen Spraak-konftenaar , en van
Theone (b) een wijfgier van de wande-
lende fe&e genoemdt ; Tzetzes noemdt
hem

(
gelijk wy dat nu gezien hebben )

dan een (c) Wandelaar en op een ander
ti jdt wederom eenStoicijn.Overmits nu
Tzetzes met hem zeiven niet al te wel
over-een-komt , en Theo lange voor
bem isgeweeft; zoo houde ik het liever

daar voor , dat hy van de Peripatetifche

gezintheydt is geweeft.OnaangefienJo-
fephusScaliger in zijn gedicht dat(r)Cir

is,dat is, deLeeuwcrk wordt genoemdt,
hem

(b) PhilofophusPeripateticns (r) Ciris

is eenLeeutverk-DePoect vcrRaat Scyüam
daar door ,ivelke de Dochter isgetoeefivan

den1{pning Nifms^ om datzy betpurpe-

rett bayr uyt baars Vaders baart\daarde be~

boudenijje van hem en zijn gantfebe rijk

aanhing^gefnedenjri't zelve z\jnenFyandt

daar zy op verHeft zoas badgegeven , ver-

fiert *xordt in dusdanige vogeltjen veran-

dert tezi'n.
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hem een Stoiciner noemd: van Tzetzes

namentlijk , zoo ikmeyne , daar in mis-

leydt zijnde.Van dezen Patephati boek

van de ongelooflijke dingen,maaktVir-

giliusofte wie het anders mo ge zijn ge-

weeft , medegewag in zijn {c) Ciris .•

In famen tali merito rumore ruifle.

Do&a Pataphati testatur vocePapyrus.

Dat haar '*gerucht met recht voor eere-

loos dutfchcJdt ,

't Papier met PaUphate/ geleerdeflem
vermeit.

Het eerfte van deze twe verzen heb-

be ik wederom dus gefchreven Paulum
Leopardum daar in navolgende Uh. x.

JAifceU. Cap. xxir . daar het in de geme-

ne drukken qualijk wordt gelezen mttik

torurn more y
na de maniere van verdien

-

ften . In het twede volge ik de gemene
boeken-.niet tegenftaande my niet alleen

Georgius Fabricius, maar ook Jofephus

Scaliger zelve mede voorpapyrus papier

leeft Pachynx. Aan dezen Palsephatus

wordt medegedagt by Probum m. Ge-

ergiconoï in het derde boek van zijne

Landtdichtenj enby Eufebium in zijn

ChronijkofTijtfchriftop het getal 7 5 7.

daar hy van Tyndars kinderen fpreekt

,

on elders meer 5 by Orofmm Hb. 1 . Cap.

xiu.

VALA



Fol. i

V AL JE P H ATUS
J\w de

Ongclooflyckc Hiftoriën.

HET I. CA PITTEL.

Ezc Verklaaringcn

hcbbc ik gelchrcvcn

over Historiek,
dicongcloorlyk zijn.

Sommige menfehen,

~\Feènemaal van alle wijsheydt

cn wetenfehap ontbloot zijnde,

gelooven alles watter gezeydt

wordt. Andere wederom ver-

Handiger van natuure , en onder-

zoekers van zaaken zijnde ,
geloo-

ven niet datter vets van alle deze

dingen gefchiedt is. My belan-

gende , ik houde het daar voor ,

b
C dat
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2 PALts£PH*sïTVS,
dat alle die dingen , die verhaalt

worden, ook zijn gefchiedt. Want
zoo ze maar alleen den naam had-
den van gefchiedt te zijn , en in der
daadt niet gebeurt waaren , dan
zoudernugeenfpraakvan wezen.
Doch die dingen zijn eerft ge-
fchiedt, en daar na iffer dat zeg-
gen uyt ontftaan , datternu van is.

Want zoodanige gedaante en ge-
ftalten van zaaken alszer nu vcr-
haaldt worden , zijnder toen me-
de geweeft. En die nu niet wor-
den gevonden, die zijnder in voor-
tyden mede nooyt geweeft. Want
indienze toen , en op andere ty-
den zijn gebeurt , zoo gebeuren
die ook nu als noch , en zullen
voortaan altijdtsgefchieden ofwe-
zen. Voormijn deel, ik pryze al-

tijdts deze twee Schryvers
, (a )

Melifliim en Lamifcum van Sa-
miën„ welke ftellen, dat die din-
gen, welke in het begingewor-



VandcOngelooflykcHiftorieti. 5 ,

den zijn , nu mecde noch zijn.

Doch de (b) Dichters, enFabel-

fchryvers hebben eenige daaden

ongelooflijk , en meer wonder-

baarlijkgemaakt dan in waarheydt

zyn , alleen om de menfchen tot

verbaaitheydt te brengen. Maar

ik bemerke en oordeele , datze

ci zoodanig niet hebben kunnen we-

f zen , als men wel zeydt y datzc

gewceft zouden zijn. Rn hebbc

» dit befluyt echter gemaakt , zoo-

ze niet gcfchicdi waaren , datzc

dan ook zouden vertelt worden.

Ende vcelc plaatzen doorrcyzen-

de, hebbc ik de oude nccrflclijk

ondervraagt, war zy van elck van

dien hadeten gchoordt tfc be*

fchiyyc dan 't geenc ik uyt hun

hebbe verftaan. En hebbe dc

plaatfen zelve gezien , cn hoe \
met yder ftont \ ende dit hebbc

ik niet gefchreven ,
gelijk die din-

gen in h gemeen van het flechte

C 2 volk

li
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I .Ir-

4 PALvÜPHistTVS,
volk worden vertelt > maar gelijk
ik tot die plaatfen zelve komende

,

cn alles na-ziende dat hebbe be-
vonden.

O) Palephatus , willende toonen
«attet in ouden tijden eevenéensis ge-
weeft als 't by zijnen tijdtwas

5 brengt
gelijckenghevoelen by van Melifïus en
Lamifctis, Welcke fchrijven, dat die
dingheirwelcke van het begin afzijn,
engewceft zijn , oock noch voortaan
ui het toekomende mede zullen wezen.
Gerardus Joannes Voflius- , een Man'
de gantfche wijde wereldtdoor ver-
maert, bewijft met waarheydt, dat
deczen Melifïus , die veele fabe-
len der Poëten zoo heeft verklaerdt ^
datze dienen tot kenniïïè van de natuu-
re, een Euboier , dat is uyt het Eylandt
Niffroponte van gheboorte is,- en van
*ulgeiitiö wordt aangetrocken in zijn
tweedeBoek in het Cappittel van Leda
en dezwaen

: fypiter , zeydt by» norit
ghezeydtmeen zwaan verandert tezïn
c>»
df

de Katutrkundige zeggen , emm-
zonderbeydt MeUffus Euboicux

, di$ al-
le d$ gevoelens der Natuurkundige Heeft

bedif-
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VandeOngehoflykcHiftonen. j
bedijpateert , dat Vogel zo vol la-

jleringen is , dat wanneer dis gheluydt be-

gent te JUen , dan terilondt alle andere

Voghtfon die daer ontrent ztn fafg"*-
Het gevoelen van Melifïbs wordt oock
van Suida verhaelt $ zijne woorden luy-

den a\d\is:MeliJfuf war van gevoelen,d at

bet gecne niet gegenereert was , ook geen

htginzel hadch. Docb zulks ir valfch.

Want daar z'vn veele dingen , die niet ge-

genereert neebt 2 van andere voortgejfroo-

ien zijn
y

die nochtans hnnvC beginzel heb-

ben.

fine verre Meliflus , en onzen Pale-

pfratus daar in gemilt hebben, endc
dat Suidas de waarheydt heeft gezeydt,

dat kan ons't begin van'teerfte Boek
Mofes, daar de fcheppinge der we-
reidtbefchreven wordt , klaar genoegh
leeren.

De Heer Jan Baptifta van Helmont
fchi ij Ft in zijnen Dageraat pag. 277.

aldus: in y
t jaar 1540, onder Paulns

den derden; inde her/ft > is in *y}pu!ia

finder
y
t Ruk, van Napels , ontrent Ta ren-

turn, eer'H geopenbaart een fchroomdier
y

zo groot als tweemaal een groote Sffwne-

kop , om de plaats wille Tarantula ge-

noemt ,

9
t welk Zi'dert niet alleen ter

C
3

plaat-
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6 PAbiAfHiATVS
phatzt en blvft^maar nvcrdt nu 9$k in dm
aclder der Romainsngtz**n>

( b ) Foëta».

HET II. CA?ITTEL.

Van de Centauren.

H "l'X E Centauren zijn wilde Die-

li -Ly ren geweeft , hebbende het

geheele lichaam van een Paerdt

,

uytgenoomen het hooft alleen »

\ welk de gedaente hadde van een

menfch.Byaldien yemandt dan ge-
looft datter ooyt zodanigen beeft

is geweeft , die gelooft onmooge-
lijcke dingen, (a ) Want de na-

ture van een Paerdt , en de nature

van een Menfch koomenmet mal-

kanderen niet over een * zy ghe-
bruycken ook gheen eenderley

voetzel> nochte de mondt en keele

van een Menfch is niet bequaem
om
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Van de Ongelooflik* Htftorie/i . 7

om paerden voer tc kunnen ver-

fwelghcn. Indiendcr toen ter tijdt

zodanig een flagh van dieren wae-

re geweeft, zoo zouden die als

noch gevonden worden : Doch
het is met de wacrhcydt van de za-

ke dus gelegen. (
b ) Als Ixion Ko-

ninkvanTheflalicn was, ifler op

den berg Peliön een grootc kudde
OlTendul geworden 5 welcke het

gantfche overige gebergte zoo

onvry hebben gemaakt dattet voor

de Menfchen ongenaakbaar was.

Want als die razende Stieren van

het gebergte in de vlakte quamen,
die bewoont en bebouwt wierdt

,

hebben zy alles vernielt
J'
watter

ontrent was , de boomen om verre

werpende het gewas vertredende,

is ook het Vee van hun niet onbe-

fchaadigt gebleven. Zulkx dat

Ixion heeft laaten uytroepen, in-

dien yemandt deze Stieren van

kandtkonde helpen, dat die daar

C 4. voor
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voor een groote fbinme gelds
zouw' genieten. Zoo hebben
dan eenigeJongelingé die aan den
voet van 't gebergte woonden in

een dorp Nephele genaamt daar
door aangelokt zijnde, de Paar-
den daar toe beginnnen te gewen-
nen , dat zy de zelve berijden kon-
den, en alzoo het paerde rijen be-
dacht. Want voor dien tijdt

wiftmenvan geen rijden tc paar-
de 5 maar men gebruykt flechts al-

leen wagens die van paerden ge-
trokken wierden. Deze nieuwe
Ruiters djm te paardegeklommen
zijnde begaven hen nac die Stie-

ren toe, en een in val op de zelve

doende fchooten zy der wacker
met pijlen onder. Maar als dc
Stieren na hen toe quaamen, be-
gaven zy hen op de vlucht , en ont-
quaroent alzo.- Want de paerden
waarenfnelder in 't loopen, dan
de Stieren. Als de Stieren dan

we-
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I \r,i de Oiigeloojijke IJiftonai . 9

wederom bleevcn ftaaa , als dan

keerden zy hem mcede om, en

fchootender wederom met de

fchichten onder. Ende op die wi j-

ze hebben zy de zelve gedood en

verdreeveil j en den naem van

Centauren daar van gekreegen als

ofmen zeyde Stier-lchutters, om
dat zy dié Stieren met pijlen ge-

doodt, en het landt van die plagc

bevrijdt hebben. In de Centau-

ren is niets dat na een paerdt ge-

lijkt 5 maar om dat zy dat werek

uytvoerende van verre paerden

fchencn te weczen met Mcnfchen

hoofden, daarom zijn zy als halt-

paert en half-mcnfch afgebcelt

geworden. Deezc Centauren

dan het geldt van Ixion onttangen

hebbende , ende cp dit feit , en

hunnen rijkdom ftoffende begon-

den trots en baldadig te worden

,

drijvende veele moetwil lighcyt

,

quaad > en overlalt •> ook aan Ixion

C 5- zelve,
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10 PAL^PHtATVS
zelve, die in de Stadt Larifla

woonde. De Inwoonders van
datLandtfchap, wierden toen tcr
tijdt Lapithcn genoemt. De
Centauren nu als zy op zeekere
tijdtvande Lapithen termaaltijdt

waren genoodigt, zoo is hen ge-
beurt , dat zy , van den wijn verhit
zijnde, der zeiver Wijven hebben
ontfehaackt 5 welke zy op hunne
paarden gewurpen hebbende

,

zijn zy daar mecde door gereden
na die plaatze , daar zy van daan
gekoomen waren, en hebben hen
alzo wederom na huys begeven:Sy
dan den oorlog tegen de Lapithen
hebbende aangenoomen , heb-
ben, by nacht op het vlacke veldt
komende , de zelve laagen ge-
leydt neemende 200 haaft als den
dagh begonde te lichten hunn*
wijk al roovende en ftropende we-
derom na het gebergte toe : Als zy
dus vertrockéjfagmen van hun niet

anders
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anders dan de ftaartcn van de paer-

den , en de hoofden van de Men-

fchen als nu die luyden zaagen

dat dit hem zoo vreemdt vertoon-

de , dewijle zy dat nooyt meer

hadden gezien , zeyden zy : dc

Centauren ,
uyt Nephele ecnen

uytval op ons doende , doen ons

veel leets en fchade. Uyt deeze

inaniere van fprecken dan ! is die

ongclooflvkc fabel verdicht , dat

uyt Nephele r op het gebergte

een dier is voort gekoomen ,
dat

halfPaardt, half Menfch was.

( a ) Wanneer Dieren van verfehey-

dennatuurehenrnet maïkar.deren ver-

mengen , dan leven de jongen die daar

van voort komen zelden lang; om dat-

men befvaarl ijk voetfel voor haar weet

te vinden. Zelfs wanneer Dieren die

by na van ghelijcken aert zijn ,

zulcks doen , dan zijn die jongen on-

vruchtbaar; gelijk dat in de muyl-

ezels , en andere diergelijcke beeften

blijkt.

C 6 Dc
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12 *ALv£PHATVS,
Debergïuyden van Ncpheledcr La-

Pithen goederen gerooft hebbende , en
daar ria te paarde ontvluchtende , leb-
ben zy veele Mentenen bedroo^en,
die meinden dat de Menfchen in het
midden van der paarden lichaamen za-
ten en daar in vaft waren.

(
h

) Daar zijnder die toonen dat de-
2e jongen Luyden de eerfte niet zijn
geweeft die de paarden onder de Man
hebben leeren gaan ; en dat het te paar-
den-ryden al veel ouder is, en lange te
vooren in gebruyk geweeft. Maar dat
Ixion

, de aldereerfte zijnde die na
Koninglijke hooghevdt trachte, hon-
dert Ruyters heeft opgezocht en aan-
genoomen

, die Centauri wierden ge-
noemdtdat zoo veel gezeyd is , als de
hondert ftrijdtbaare of gewapende.
Want xf*T«> fyntein beteickent ftiïj-
den, en T«^5>«wecn §tier dac
een ftrijdtbaar beeft is.

HET



Van de Ongek oftyke Hfftori e?? . i 3

HET III. CAPITTEL,

Van 'Pafifhaë.

IN dc fabelen word van Pafi-

J phae verhaeldt, dat zy .verlicft

is geworden op een Stier , die daar

ging wcyden -

y en dat Dsedalus

,

een houtc koe gemaakt hebbende
Pafiphac daar in gcflooten heeft.

Enue dat het alzo gebeurdt is , dat

die Stier de houte koe trekkende

,

zieh alzoo met die Vrouw zoude
hebben vermengt dat zy zwanger
geworden is en een Kindt ter wc-
rcldt gebracht heeft dat het onder
lijfhadde van een Menfch , en het

hooft van een Stier. Ik zegge dat-

ter nooyt yets diergelijcken ge-

fchiedt. Want, Vooreerft, het

is onmoogelijck dat ecnig Dier
verhit zal worden op een Dier van

een andere zoorte , dan het zelve

G 7 .is:

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 F 15



14 VALv£PH«ATVS^
is: nademaalhet onmoogelijk is 5

dat een hondt met een aap , een

wolfmet een hyëne , ofte een hart

met een buffel zal willen te doen
hebben > om dat zy elk van cencn

byzonderen aart zijn. Ook en

dunkt het my niet, dat een Stier

bemmetdehoute koe heeft kun-
nen vermengen : Want een Vrou-
menfch zouw de fwaarte van een

Stier niet hebbe kunnen verdraa-

gen, als hy hem tot het trekken

ftelt , nochte een vrucht , die

hoornen dragen zal, in haar lig-

haam verbergen. Doch dit iszer

de waarhcydt van. Men zeydt

,

dat Minos ecnig letzel aan zyne
fchamelheydt hebbende van Cride
Pandions Zoone is geneezen, wel-

ke Cridis op dien tijdt als hy over

Minos ging , zeekeren Jongman
inzijngezelfchaphadde, dieuyt-

fteekende fchoon \vas,en
( a ) Tau-

rus , dat is Stier 3 wierdt genoemt*
op



Van de Ongeloofyke Hiprun. i £

op wekken als Pafiphaë verffiflh

gert wierdt , Zf met hem te doen

gehadt j en eenZoontjen gebaart

heeft. Minos den tijdt narceke-

ncnde 't zedert dat hy het gebrek

aan zijn gemacht hadde gehadt,

bcvondt dat hy dat Kindt niet gc-

tecldt konde hebbe , om dat hy

Pafiphaë niet hadde bellapen j zoo

wierdt hy dan gewaar , dat dit

Knechtjen van Tauro was gcteeltj

en het zelve niet willende dooden

(
b ) om dattet voor een Broeder

van zijn eygen Kinderen wierdt

gehouden, heeft hem op de ber-

gen gezonden , om de Harders al-

daar voor jongen te dienen. Maar

hy wilde des KoningsKoe-harders

niet onderdaanig weczen. Als

Minos dit van hem was te weeten

gekoomen 200 heeft hy zyne Bur-

gers belaft hem tc vangen, en in-

dien hyvrywillig mede ging, dat

zy hem dan los en ongebonden
voor
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i6 PwÉL^PHtsTTVS,
voor hem zouden brengen > maar
zoohy dat weygerdetedoen, dat

zyhem dan gebonden en gekluy-
ftert zouden mede brengen. Dien
jongeling dat gewaar geworden
zijnde, is hy op het gebergte ge-
weeken, en heeft hem zeiven al-

daar onderhouden met het rooven
van Vee. Maar als Minos daar na
noch eenen anderen en veel groo-
ter troepVolk uytfondtom hem te

giypen > zoo heeft dien Jongman
een diep hol gegraven en 2,ich daar
in onthouden. Terwijle Taurus
hem zeiven dus in dat hol behielp

,

(c) (tuurde Minos" alle misdadige
die hy gevangen kreeg aan Tau-
rum om van hem geftraft te wor-
den. En als Minos op zekeren
tijdt fynen Vyandt Thefeus ge-
vangen kreeg, fondt hy den zei-

ven meede tot Taurum, om gc-
doodt te worden. Ariadne, des

Konings Minos Dochter dit ver-

ftaandc
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Vim de Ongelcoflyhs Hiftoriert* i J

ftaandc heeft den felvcn te voorin

in zync gevanckenifle een fwaari

bedelt (d) waar mcede Thefeus

den Minotaurum , dat is Taurum

die voor Minos Zoone wierdt ge-

houden, heeft gedoodt.

(a) Pluttrchws maakt mede gc-

Waeb van dezen Tauro , en zeydt dat

by een Veldtovei ften is geweelt ,
een

Man van bartze zeeden, en die dc

Kinderen van de Athenicnfers dapper

hart en ftreng handelde.

Andere mevnen. dattiy den Secre-

taris of geheimfchrijver is géweeft van

Minos den Coningvan Gieten, en dat

Pahphaë in het hiiys van Daxlalus by

hem geflapen hebbende beiwangeit is

geworden; ende d.it «y twee Zoon-

tjens gebaart hebbende, men zeyde

dat het eene van M moe , en iiet andere

van Tauro was ontfangen, waarom

zy ook alle beyde Minotaurus wierden

genoemt.
Of dit waarfchijnlijk, en te geloo-

ven is , dat laten wy de Artzan of Do~

ftoretl zeggen , Wy houdent daar voor,

datzv van Tauro' is bevrucht gewor-
den
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18 PALiJEPHesfTVS,
den ende dat zy een Zoon gebaart heb-
bende, die, omdathetletzelvanden
Koning bekent was geworden, den
naam van Minotaurus tot fpot heeft
moeten dragen.

{b) Hier om noemdt Ariadne Mi-
notaurum haar eygen Broeder by Ca-
tullum

, daar zy klaagt dat zy van
1 neieo wierdt verlaten

Certe eg$ te in medio verfjntem turbine
hti

Eripm
, &potius germanum amittere

crevi
,

Qttam ttbifaüaci fuprctno in temport
dteffim,

'
r

Voorwaar gy zijt door my uyt
doots-gevaar verloft

,

Door een te fnoön befiuit , dat ik
mijn eygen Broeder

Veel eer verliezen wouw, danu,
die onlangs moft.

( Bedrieger weet gy 't niet<>) ver-
Itreckten voor het Voeder

,

Waar icku afgegaan, van'tgrouw-
zaam monfier Dier

;

Dat onder was een Menfch, en bo-
ven was een Stier.

MÉ ~
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9

Hyginus, die te kennen geeft dat

Minouurus in een Doolhof beilooten is

geweeft, en 'dat Ariadne haren Vryer

die zy zo andere zeggen een klouwen

tonws hadde mede gegeeven ora alzo

daar by wederom uytden Doolhof te

kunnen koomen ,
fpreekt infgelijks

c. xLii. Naedat Thefeus, zeydt hy

in Cretam was gekomen , is hy zoo ge-

weldig van *Artadnc, Minos Dochter

bemint geworden ; dat zy haren Broeder

verraden , en den vremdeling gefpaart

heeft Want zy heeft Thejeus den uitgang

van den Doolhofaangeweezen.

( c ) De fabulen willen dat niet al-

leen de Boofdoenders, maar ook jaar-

lijks ettelijke Kinderen, van de Athe-

ners aan Minotaurum moften gezon-

den worden , om van hem vei Honden

te worden : eenige zeggen zeven jon-

gelingen , en andere vocgender zeven

maagden by : tot dat Theieus zich zei-

ven vry willig aanboodt om hem te be -

vechten, gelijk hy hem, die in het ge-

bergte als in een Doolhof ,
zijnen wijk

nam, heeft gedoodt.

(d ) Hyginus zeydt in zijn xxx ta-

bel, da*r hy de daden van Hercules

verhaaldt: Hercules heeft den Stier,

dajy



daar'PaJ/fbac meedegeboehm heeft, lee-
vendig, uytCretM in het Eylandt Myce-
nengebracht. Nochtans zien wy hier en
doorgaaans, dat hy van Thefeus in
een Doolhof is doodt geflagen ; hoe
kan Hercules hem dan te Mycenen
hebben gebracht? Doch de daden van
I hcfeus en Hercules worden dickwils
onder een gemengt, om dat zy na-
maagtfehap en rechte Sufterlingcn of
-Neeven zijnde, de eene des anderens
voetftappen heeft nagevolgt , en alzoo
js I nefeus, een navolger van Hercu-
es roem

, den tweeden Hercules ge-
neeten. De zeer geleerde en wijt be-
roemde Heer, Ifaacus Vofl]us,Tieeft
een boek tot noch toe niet gedrukt
zijnde

, daar in zy tweelingen ge-
noemt werden. Het was by den ou-
den zeer gebruickelijk dat zy alle dap-
pere Mannen en uytneemendc Helden
Herculesjioemden : en gelijk by Taci-
tum ftaat aties -wat over al roemruchtig is
dat brengen >icy eenparig tot de berocmt-
heydt van Hercules. Hier uy t is het zoo
verfcheyden gevoelen van de Hiftori-

,

i clll''jversgefprooteiV ofFemamentlijk
maar eenen Hercules, dan offer meer
zijn geweeft : Herodotus noemtter

twee*
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1

twee , den ecnen van de Haait Olympia
geboortig in het landtfchap Ëlidis; en

den anderen een Griek zijnde: Diodo-

rus drie, eenen Crctenfer, eenen E.

gyptenaar y en den derden van The-
bcn ; Arrainns en Eufebuis eenen E-

gyptcnaar , een Tyi ier en een Griek.

HET IV. CAPJTTEL.

Van Acltcon.

"\J[ En zeydt dat Aéhcon van
i-VJL zijn cygcn honden opgegee-

tcn is k Doch dat is onwaarachtig

:

Want ccn hondt heeft zijn Mee-
fter booven maatcn lief, en met
naamende windthonden die alle-

mans vriendt zijn. Andere zeg-

gen (a) dat Dianahem cerftin

een hert heeft verandert , cn dat

hy toen van zijne honden is ver-

fchcurt geworden. Mijns bcdunc-

kens , kan Diana niet al doen wat
zv
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zy wil '

y ook is het niet waar-
fchijnlijk , datter ooyt van een
Mcnfch een hert, ofte van een
hert een Menfch is gemaakt ge-
weeft. (*) De Dichters hebben
dufdaanige fabelen verdicht, op
dat die geene die de zelve hooren ,

leeren zouden de Godtheydt niet
te lafteren. Maar met de zaak
is 't in der waarheydt dus gelee-
gen: A&aeon was een Man af-

per liefhebber van honden en de
jacht 5 en die daarom altijdts vee-
Ie honden hielt , hy met het jaa-

gden , op de bergen altoos bezig
zijnde verzuimde zijne geheele
huyshoudinge. (c) Want toen
ter tijdt deedt elk zijn eygen
werk, men hadde geenKnechts,
maar elk bouwdezijn eygen landt*
en wierdt diegeene voor den rijk-
ftcn gehouden, die den acker be-
bouwde, en voor zeer arbcydt-
zaam was berucht. En

Arcadien , een dap-



Van de Ongeloofljke Hiftorien . 1 3

En doordien Aóteonzijn huys

niet verftondt noch zijne dingen

waar nam , maar zich tot jaagen

mceften tijdt verledigde , daar

zijn gantfehc hert en finnen aan

hingen , zoo is het ook daar toe

1 gekoomen, (d) dat hy gebrek

van noodtdruft heeft moeten lij-

den. En als hem nu niet met al-

len meer overfchoot om van te

lecven , zeyden de luyden door-

gaans van hem: Armen Aéhton,

die van zijn eygen honden ver-

(londenis. Even als men gemeen-
lijk eenen hoeren voogt arm
noemdt, om dat hy van de Hoe-
ren en fnocren opgegeeten is.

Ycts diergelijken is Acbeon mc-

I de wedervaren.

( ê ) Paufanias heeftet daar voor ge-

houden , dat Aóteeons honden van zel-

ve , en niet door het toedoen van de

Godinne Diana dul geworden zijnde

,

alle Menfchen en Beeften, daar zyby
quaa-

1

—
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24 PAL^PHssfTVS,
quamen, enookhunn' eygen Meefter
Aóteonem zelve meede aangevallen en
gebeeten hebben, endathy alzoo ra-
zende gefturven is. Dat nu die gene

,

die van een dullen hondt gebeten wordt
eenen elendigen doodt tterven ; 't en
zy, dat vergift by tijts uitgecorifijft,

uytgefweet , ofte anderzins terftondt
verdreven wordt , dat weet elk een.

( b ) Poëta?.

( c ) De Thrafiers waren van eenen
geheel daar tegen ftrijdenden aait $ van
dewelcke Herodotus in het begin van
xijn vijfde boek zeydt : Ledig-gaan
ivierdter voor het heerlukfte geoordeelt ,

en een <s4c\erman voor den alderverach-

fiengehouden.

( d) Gelooft my, zeit Varro: De
herten hebben meer Heeren opgegeten Jan
de honden. H Welk zoo ^éBeön hadJe
willen voorzoomen

, zoo zouw hy eerfi
Z'yne honden en de henden niet hem ver-
fcheurt hebben , nochte hyniet moeten die-
nentoteen fpottelpke vertooninge voor de
Tboneel-Jpeelderf.

Het veel hazen-jagen kan een rijk
man wel uyt zijn goedt , en het hazen-
padtop jagen? gelijk ook alle andere
oeffeningen

, alfmender ziju tijdt al te

veel
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Vm dc Ongelooflyhe Hiftonen. % e

veel aan verfpiffc Het fpreekwoord c

zeit wel

:

Dis tZzmcrs^aat viffchen , en V /77,:-

féflf'gadt vincken

Zal t vlsefcb in zjjft kuip metfiinken.

Sabinus zeit : dat Aclcon in een hert
verandert is, dat leert ons , dat de
Princendé mcnfchelijkc Ziele eeniger
maten afleggen, en wederom den aart
van het wilde gedierte aannemen

,

wanneer zygeduurig indeboflehen en
op de bergen zijn, en aldaar tegen de
beeften vechten tot dat het moorden
gewennen. Gemeenlijk zietmen dat
de Jagers van hunne honden worden
Opgegeten, omdatzy dooi de groote
koften aan de honden , en dat daar aan
vaft is, geleidt, uytgeput zijnde tot
armoede koomen.

Johannes DantTcus, Biflchop van
Varmiën placht A&eons honden byde
Pluymftrijkerste vergelijken; enzey-
dc.- dat den Vorften van hunne Vlei-
jers en Panlickers gebeurt, 't geene
Acteön van zijne honden is wederva-
ren

, te weten , dat zy van die gene
worden opgegeten die zy zeiven voe-

D den



z6 PAL*s£PHATVS,
den en onderhouden; dien volgende
paiïen deze veesjens wel op een Prins

die-sltijts van Pluimftrijkers omringt
wordt , cn door het onmachtig gecven
uytgcmergelt is.

XJndique circumHant
, merfirque in

corporc roïirü
,

D/Iacerant dotninnm , jalftfnb imagh
tï8 cervi.

Dat is

:

Sy ftaan rontom zijn lijf, en zijn niet

wegh te ftooten

,

Van hunnnen Heer, dien zy raet

open muil en pooten

,

Beglueren als een roof : en herten in

denfchijn

Verfcheuren : want zy niet dan felle

honden zijn.

HET V. CAPITTEL.

Van cDïomedes paarden , die

Menfchen aten.

VAn Diomedes paarden wordt
vertelt , datfe Menfchen aten,

en



Van de OngeleofIjkc Hijio)-icn . 2 9

cn met Mcnfchen vlcefch gevoed t

wierden. Doch dat is al te bclao
chclijk. Nademaal die Dieren
beeter vermaakt zijn met hoy,
gras,en haver,dan mee Mcnfchen-
vlees. Het itaat dan met de zaac-

ken dus. Als de Menichen in ou-
den tijden all£te*zaainenhen met
gunnen handen arbcyd geneeren-
de elk zijn eygen werk deede , en
overvloedt hadden van fpijze en
diergelijke middelen meer, over-

mits zy zelve het land bouwden ;

toen begon Diomcdes paarden tc

houden, daar hy hem zoo lang
meede vermaakte (a) tot dat hy
dus doende alle het zijne hadde
door-gebracht , hebbende zijn

goedt verkocht, en aan voer voor

de paarden befteet (b) Daarom
noemden zijne vrienden , die paar-

den menfehen-vrecters. En heeft

die fabel haren oorfpronk hieruyt

genoomen.

D % $) Het
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28 rAL^PHostTVS,
(a) Het houden van paarden , en

zich daar van te laten voeren , was wel
eer een teiken van overdadigen groo-
tenrijkdom. De Spartanen alszy yc-
mands ondergang wenfehten , ofte

gaarne zagen dafhy groote fchade in

zijne middelen quame te lijden, ja dat
hyde zelve geheel en al mocht verlie-

zen , cn hy aTzootot^rmoede werden
gebracht , dan geboown zy hem paar-

den te houden ; meynende dat zulks

genoeg wasom hem zijn goedt te doen
verquiften. Gelijker nu ter tijdt mede
veele van hunne karoflen cn paarden
worden opgegeten, of gelijkmen ge-
meenlijk zeydt , met vreugden uyt
hunn' goedt rijden. /

(*) Andere meinen dat Diomedes
de vremdelingen , dieby hem ter her-

berge qnamen, dwong zijne Dochters
te bef!apen , die hy merrijen noem-
de , om dat zy haar zeiven lieten bezi-
gen Van een yder zonder onderfcheyt,
even als de paerdige merrijen haar van
alle hengften zonder ommezien laten

befpringen. Als nu deze vremdelin-
en, die vuyle hoeren bekent hadden,
an bracht hyde zelve om het leven $

en wierden de ga&^n in zulker voe-

gen



Van de Ovgelooflyke Hiftorien. 2,9

gen van Diomedes paarden verflon-

cien.

Danr zijnder ook die 't dus uitleg-

ren : dat hy den reyzenden Man met
ftyen wift aan te halen, waar toe hy
ook zijne Dochters als een lok- aas mis-

bruikte, die de voorbygaandc luyden

met hunne bekoorlijke woorden en
gebaaiden van denwegh inhuys nok-
ken , en hunncaVader als een roof toe-

brachten : die zijne Gaften wel en
vriendelijk onthaalde, maar met ee-

nen toegemaakten drank dronken ge-

maakt hebbende hen als zy in eenen
diepen flaap, en de dronckenfehap
verfmoordt lagen , doode. Vorders
dat hy Centaurus , half menfeh half

Paart wierdt genoemdt, om dat hy
daar beneffèns noch een Struikroover

zijnde ook paarden tot zijne roove-

ryen gebruikte,- ofte om dat liy (ge-

lijk de Centauren, daar boven in het

tweede hooftftuk van gefprooken is

)

eenen ygelijken laftig viel. 't Welk
zoo lange heeft geduurc tot dat Her-
cules dit gehoort hebbende, na hem
toe getrokken is , en hem met een
knodze doodt geflagen heeft, geevei>

dezijn vleefchaan zijne eygene paar-

D 3 den

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 F 15



den te eetén , dat is hem dwingende et-
telyke paarden te houden alzo tot ar-

moede gebragt en genoegfaam geööódt
heeft.Dicnendc tot kfcritigê,dat men fig

voor dronkenfehap moet wachten en
de Hoeren niet minder mijden dan de
peft, als waardoor de Menfch om
^ijngoedtgezontlieyd en leven komt:
Zie Fï-cv. xx: i. en xxi: 17. &c.
Brov. xx: 3. Syrach. xix: 2. &C. Als
mede dat de vromigheydt alle boos-
heydt ©verwint; ende don Quaadt*
doender menigmaal totftraftè het zei-
Te lijden moet dat hy anderen heeft aan
gedaan.

HET VI. CAPITTEL.
Van- Orjon.

f~\ Rion was dc Zoone van Ju-
y^piter, Neptunus cnMercu-
ritis. Hyrieus , de Zoone van Nep-
tunus en Alcyone , een van Atlas
Dochters , woonde te Tanagre

,

een Stadt inBoeotia^ en terwijl

hv

mtÊÊÊÊ ....... Ëti&É

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 F 15



Vdn de Orvelo'jfJrk? Hijhïie?!. 5

1

hy zeer herbergzaem en gatlvry

was, heeft hyzomwijlen Gooden
geherbergt. Endezijnop cenen

tijdt tegelijk van hem in zijn huys

ontfangen Jupiter ,
Ncptunus

cn Mercunus , dcezc in fijn goedt

en vriendelijk onthaal een welb e -

hagen noemende, hebben hein

geport, dat hy van hun begeeren

ibude wat hy ook wilde. Hy gce-

ne Kinderen hebbende , heeft om
een Zoon gebeeden. Als daar op

den Gooden de huydt van den Os
die op haare komft gedacht, en

hun geoffert was, gegeeven

wierdt , lbo hebben fy hnnn' laadt

daar in gellort , en gebooden dat-

men die onder de aarde verbergen

en na tien maenden wederom op-

graven ibude. Deefen tijdt vcr-

itrecken lijnde is (a) Ourionge-

booren, dien delen naem wierdt

gegeeven om dat de Goden in

plaatfc van laat uyt te werpen
D 4 hun-
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3* p^L*s£PH^TVS, r

hunn' water in die huydt hadden
gemaakts en is- hy nadcrhandt
aJs tot eengoedt voortyken Orion
genocmt. Hyfich met Diana in
het jagen oefenende, heeft haar
getracht te verkrachten: maar de
yodmne

, daar over vergramt fijn-
uc, deedt een fcorpioen uyt de
aarde voortkomen, diehem'in de
encklaauw lteekcnde heeft ee-
doodt. Doch Jupitcr fich over
hem ontfermende heeft Orion aan
den Hemel onder het gefternte
een plaats gegeven.

t

(a)°v*t>, Ouron
, beteiskeet pis ;*e*o, Oonon

, ofOi ion u een hemelich
teeken, ftaande ontrent den Stier, en
zooeenige meynen den naam van den
overvloed t van water , om dat met des
zelrs opgang te weten wanneer die des
avonts van ons wordt gezien van den
nonfont opkomende , den winter be-
gint, en dat Iiy de Zee en het landt
met onweer ontftelc. Want het Griek-
tche woordt èriiir, bcceikenr



Vaq de Qngehoflyk* Hifiorien. 5 ^
ikforotre, onflclh , kewege- Miffchien

wordt hy daarom ookom dat hy droe-
vig opgaande regen , ftprm en onwe-
der mede brengt , geRelt met een bloo •

te dreigende degen in de handt; en in

ïen blinkende vergalt harnas geftee-

een , om dat hy klaar opkomende ftil-

te 2011de voorzeggen. Beyde fchijnt

het uyt Viigilio afgenomen te kunnen
werden. Het eerfte in zijn eerfte Book
fan Eneas , daar hy hem genoemdt
ieeft nimbofm Orion , 't welk de Vont-
en taai-rijke Vondel wel overzet, den
bulderenden Orion , het andere uyt het
derde Boek. daar gezeydt wordt dat
Palinnrus zagh Of/tna artnatum aura y

't welk de zelve Heer verduifcht , Orion

in zyngouden barnts $ en verhaalt Vir-
giüus , dat daar op de vloot in Zee ge-
ileeken is, als op een voorteken van
goedt weder.Hy is een Prins van Beötia
gewceft, die de fterrenkunJt van atlas

geleert hebbende, die wederom aan
zijne Burgers voort geleert , en het
jaar geordineert heeft. En om hem by
[de nakomelingen in gedachteniile te

doen blij ven hebben zy hem daar voor
den naam van dat zeer heldere geftern-

te gegeven. Hy wordt gezeydt van
D * eer.
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34 PALtsZPHATVS,
een Scorpioen gedoodt te zyn , om dat
Orion onder gaat als de Scorpioen

opkomt 5 ofte om dat boosaardige

menfehen de geleertheydt hatende, om
dat zy zien , dat hunne dwingelandyen
door de zoodanige belet wordt, die dan
ook zoeken van kantte helpen.

Het VIL CAPITTEL.

Van degez,ae_\de Reuzen.

"pv Aer wort gefcydt , dat Cad-
X^mus als hy den draek, die

fich in het meer Lerna onthielt

,

hadde gedoodt 5 de tanden daar

uytgenoomen, en die in fijn eygen

landt gefacyt heeft : en dat na-

maak daar uyt gewaapefnde man-
nen fijn geworden. Is dit waar-

achtig, (a) fo heefter geen Menfch
yét anders gefaeyt dan draaken

'randen. Dit is dan de waarheydt

t3ft fle (aak, Cadmus, geflachts
^

hal-
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r
vc prooien ^

ceic andere

van de O;i<ieloojl)ke Hifterien. 3 g"

halven uytPhxiiicic

hebbende oiider

koflelijkhcüciij' die een Koning

placht te hebben , ook eenigeOl i-

tants tanden, hercyde zich om na

Theben te rcyicn , tot fijnen broe-

der Phaenix,om tecen hemom het

Rijk te kampen. (?) Draconnu,
deZooncvan Mars , was KórÜng

van Theben wekken omge-

bracht fijnde, foo heeft Cadmus
:

-het Koningrijk ingenomen. Maar
Dracons vrienden hebben oorlo.9;c

tegens Cadmum gevoerdt , en fijn

dcsfdft Zoonen mede tegens Cad-

mum opgeltaan : die het onder

ipitdelvende en tegens hem niet

opmogendc, Cadmi icliattcn , en

; onder de felve fijne Olifants tan-

den mede , hem ontdooien heb-

ben , endc fijn met dien bidt na

huys toegevlucht : 1V dan van mal-

kanderen verltroyendc, is den ee-

nen hcrwaerts en den anderen

D 6 der
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36

der

PAL&£PHj4TVS
rwaarts getrokken: fommige

na Athcencn , cn ccnigc na Pcnc-
loponefus andere na Phocis , c 11

noch andere na Locris. Uy t welke
plaatfen voortkomende ly Cadmus
den ooreloog hebben aangedaan

,

cn waren dappere krijgiiuyden.

Na dat dele dan, de Olifants tan-

den welke Cadmus tocquamen,
hem ontrooft hebbende, het ont-

vloden waren
5
feyden de Thcba-

ncn 5 dat Cadmus defc rampen
hun hadde aangebracht , met Dra-
co te dooden> dewijle uyt lijnen

tanden vcele cn kloeke Mannen
hier endaar (c ) gefaeydt fijnde

,

defc hen beoorloogden. Als dit

dus was toegegaan 3 is die fabel

bedacht.

( a ) Hy wil zeggen , dat de men-
feben zou vechtensgezindt zijn , aluof

7.y niet de wapenen om liet lijf, en met
iiet geweer inde vuyft wierden gebo-
ren.
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5fd// efe Ongcloofiykc H:fioricn.

(b) b&Wi Diakoön ,
is een draak

te zeggen, het lchijr.t dat Phenix de

Broeder var. Cadmustot dezen Koning

Draco, ofdraak gevlucht was, en dat

Cadmus vreezer.de dat die hem om het

rijk dat hy bezaten den anderen als zij-

nen broeder mede toeijuam, een cjna-

den trek mOgt komen te fpelen , ofte

met hulpe van Draco den oorloog te-

gers hem voeren , en dat hy zulks

heeft willen voorkomen.

(c ) TTruaroiSparto!
,
gezaayde, en

is dat Volk dat Spartcn of Spartanen

wordt genoemt , te vooren Lacedcmo-

niersgeheten.

Gcorgius Sabinus, leit het dus uit;

Van Cadmus ^genors Zoom wort ge-

zetdt h v hebbende esn }{pninggedoodt ,
die

Draco hitte , bet KA van aeetia beeft in-

genomen^ en ah Dracoox kit'deren te za-

menfpannende hem gelyker landt den oer-

Ingaan deden, zo heeft hy bet&adtvsn

tweedracht onder Um gezaaydt , waar

door zy van malkandercn verjlrooit , en

cyndelvk tot niet geworden en verfmolten

zyn. 'Hier i$ de fabel uit ontfiaan van

letfcrpent , en des zeiffgezaayde tanden,

waar uit terflondt tweepartyen zjf* voort-

gekoomen , met geweer en wapenen voor-

D 7 zien

'
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38 P^L<^£PH^TVS,
Ziende malkanderen hebben doodgejlagen.
Menverftert datCadmus dm tanden door
het hevel van Palias beeft gezaaydt , dat is

door eengoddelijk ingeven ; want het is een
werk van byzondere wijsheydt de een-
drachtigheydt zvner Fyanden te breeken

,

en hen van malkanderen te doen fcheyden.
En my dunckt dat ik in dit verdichtzei zie
een voorbeeldt van deze onze tijden , in
welke diktmls ettelijke Vorjlen , die met
malkanderen in verbondtjlonden , tot bree-
ken zijff gebracljt , en daar na tegens mal-
kanderen oorloogende zi>n om lijf en landt
en alles gekomen. Vorders iszer niet zo
dwaas

, enfchadelyk dan in eenen binnen-
landtfchen oorloog utgewickelt te worden.
Want daar isgeen maatfchap van verbon-
den

, die lange duurt : nademaal der vee-
Ie dingen voorvallen

i
waar door die ge-

brooken , en in vyantfehap verandert
wordt. De fabel leert dan datmen de
mackerfchap van wapenen moet mvden

y

endaaromroebt eenen van die Broeders ,

die uit de aardegefproten waren :

Vermengt u met geen burgerlijken
twift.

^Erafmus vanRotteidam paft het zaai-
je vanCadmus niet cjualijk op degeleer-
dejwant hy fchrijft,dat de tandê van het
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fim de OngeloofIjhe Hifiorien. 39

Terpentin Beotia gezaaydt de letteren

zijn [dat is de geleertheyd] weh;eCad-

mus uit Phenicia eerft iO Grieken lieert

gebracht, en daar gezaaydt ,
en ver-

tornt heeft. Dat door de tegen den

anderen vechtende Broeders uyt de

draken tanden opgekomen, degeleer-

de verftaan worden. Gelooft gy dat

niet, zeithy, aanmerkt hoe die ge-

ne , die hedendaags geleerde willen

hieten malkanderen te keer gaan en

met de penne doordeken. Met kan

mede op anderen gepaft worden :
die

zonder ordre of behoorlijke waardig-

hcydt na een ampt in het Gemcene-beft

ftaan. Want die komen fchielijk in ee-

re voor den dag , gelijk, als die broe-

ders welke Cadmus zaayde , met de

wapenen voorzien. Dus heeft Grego-

rius Nazianzenus in ket leven vanBaii-

lius Marrnns dit zaayen op zodanige

gepaft, diezonder meteenige graden

van geleertheydt, nochtemet deugt,

noctitc met welfprekentheydt gewa-

penttezijn, en eindelijk ook met met

allen voor de Kerke geleden hebben-

de, Biflchoppen zijn geworden, door

bekuypte (temmen. By Ammianum

Marcellinum wort dit zaayen gepaft

ge-
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i
40 PALzsgPHtsfTVS,
gevonden op een onverwachte groote
menigte vanvyanden, die fchiehjkuic
eemge heymclijke lagen opfpringen,
gelijk ofzy uit de aarde op quamen

HET VIII. CA?ITTEL.

Vw Sj>hiux\

\/\ En feydtvande Cadmeïiche
Sphinx, dat het een dier is

gevveeft, hebbende een honds lijf,

het hooft en aangericht van een
jonge maagd, vleugelen als een
vogel, en eens menfchen Hem.
\ Welk fich onthoudende op het
Sphingifche gebergte aan allen
voorbygaandc borgeré fckerdub-
belfinnigracdfeluytgaf, en die 't

niet raden konde om hals bracht:
maar als (a) Oedipus dat klou-
wen ontwondt en het voorgeftel-
deraatfel ontwarde, fo heeft dit

gedrocht , met fich felven van den
berg
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Vaii cle OngeloefIjkc ffiftotiert . j| i

berg af te Horten , lijn eygen le-

ven verkortet. Dele praat is on-
gelooflijk en heeft nooyt kunnen
gefchieden 3 ook ifler nergens

ooyt een moniter van fuiken gc-

ftalte geweeft y en dat die gene
die het raatfel niet raden konden,
van liet felve gedoodt wierden , is

kinderachtig : als mede dat het

volk van Gadmus, dat wilde ge-

dierte met geene pijlen foilaen

hebben kunnen doodt fchietcn >

maar dat fy moften lien en lijden

dat hunne burgers fan dat monfter

het leven benomen, en ingeflokt

wierden , dat is mede fotten klap.

Dit is dan dc waarheydt y dat

Cadmns hebbende een (b) Ama-
zone tot fijn huysvrouw, Sphinx

genaamt, na Athcncn is getrok-

ken, cn dat hy Dracon gedood
hebbende Och in des felfs rijk ge-

let , en namaals Dracons fulier tot

fich genoomen heeft. Sphinx
dan,
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4* TALzALTH<iATVS,
dan, als fy vernam, dat hy be*
halven haar noch een ander wijf

hadde getrouwt > heeft het mee-
ftendeel van lïjne onderdanen op
haar fijde getrokken en in haren
dienft gekregen, ende hem ee-

nengrootenlchat ontvoerdt, be-

ncffens dien fnellcn hondt, die

Cadmus gewent was altiidt by
fich te hebben. Hiermede van al-

les welvoorfien lijnde, wijkt iy

op het gebergte Sphingium van
het welke fy Cadmus heeft beoor-
loogt , en dagelijks hare lagen
leggende , heeft fy veele van de
fhebanen overvallen , en ge-
doodt. Nu plegen de Thebanen
de lagen raadtfels te noemen -> en
hebben dit derhalven met hunn'
praten overal verbreyt, feggen-
de i Sphinx van Argos vernielt

ons met het uytgeven van eenige
raadtfels , en niemandt kan die

oploflcn. Maar Cadmus liet met
den



V*ft de O/.'geloofIjk? Ihjlonc;: . ^. ^

den ii) troeper openbaar uytroe-

pcn , dat lbo wie Shinx van het le-

ven louw kunnen beroven, dat

die van hem daar voor met een

groote ibmmc gelds foude werden

vereert. Oedipus dan, een man
dapper beroemt in den oorlog hier

op aankomende, cnby fich heb-

bende een fecr (hel paardt en ette-

lijke van Cadmus volk , is by nacht

na het gebergte gerukt, en heeft

Sphinx overvallende haar dooiHe-

ken en gedoodt. Dit dus gefchiet

fiinde , is daar bequamelijk ccn

fabel uit verdicht.

( a) Wie dezen Edipns, en waar-

om hy oedipus, dat is, dikvoedt ge-

naamdt is gewceft , dat kan den be-

gerigen Lezer vinden in J. V. Von-
dels Koning Ëdipos, van hem (

'ï welk

dien Heer eygen is ) tot verwonderens

tce wel en aardig vertaalt. Wy zul-

len om u een fmaakjen daar van te ge-

ven
,
uyt den inhoudt van dat Treur-

fpel het raadtzel van Sphinx en de ont-

war-



44 PALtsEVHtATVS, :

warringe van cdipus hier onder by-
fchrijven, luydende aldus.

„ Wat is bet. voor een dier? bet JJaat
maar eengeluit.

» , Hetgaat op vier en twee en op dry voe-
ten uit

,

>, Verandert zwen aart vee! weer dan an-
dere dieren :

,, Die landt betreen , in zee en in den He-
ntèl z wieren :

Maar als bet endtlt'k op dry beenen
fomt tefiaan y

„ Dan is defnelbeydt van zijn leden
weeft vergaan.

»> Edipus verftondt dat dit dier den
,rMenfch betekent, die eerft, een
„kint, op handen en voeten kruipt,
,,daar na op twee beenen treet, en,

eindelijk op eenen ftok leunende ,

,,van ouderdom verzwakt, pijnelijk

,, voortgaat.

Anaxilas , by Atheneum lib. m.
paft dit raatzei niet ongevoeglijk op
de hoeren, en zeidt dat alle de hoeren
wel Sphinx van Thcben mogen werden
genoemdt, dewijle zy nooyt rontuyt
zeggen wat zy meincn , maar omwe-

gen
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Van de Ongeloofljke Wïfhritn . 4f
gen gebruiken; zy zeggen wel dat zy

haare pollen lief hebben, beminnen,

enuyt een blank hert met hun hande-

len ; maar daar na komtct op een ge-

ven uy t j nu hebben zy een kapjen , dan

een goude ring, en dan een tabbcrt,

en dan wederom noch vry wat koftc-

lijkers van doen, 't is geven zonder

einde , tot dat het geiletjeu op is.

Ja deze Sphinx heeft na het getuige-

nifïè van Paufanias met zeeroverryen

ook de Egeïfche Zee , van dc Turkt** de

<witte Zeegenoemdt ,
onveylig gemaakt.

Hierom werden de Zeeroovei s by ge-

lijkenifle mede wel Sphlnges genoemt.

Athenuszeidt in zijn vi. Boek dat de

Athenienfers klagende over het ftroo-

pen van Lacaris , eenen van CafTandres

Capiteinen, die een berg in Etoliën,

zeer na by Athenen gelegen, hadde

ingenoomen, Demetrium baden, om
van dien Sphinx ,

bevrijt te mogen

werden. Dien Sfinx dat is dien Roover.

^AlbeYtrnHagnus getuygt dat Sphinx

een zeekcre foorte van een aap is,

hebbende twee groote zwartachtige

vlakken op dc wang, en een langen

bruinen ftraat. Solinus telt den Sphinx

mede onder de apen, zeggende dat zy
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rqiglókt van hayr is, lange hangende
mammen heeftJ' bequaam om de wilt-
heytfe vergeten.

Diodorut Stcului fchrijft, datze by
deTrogbditen, en Ethiopers vallen,
zijnde van (lal niet zeer ongelijk de
ichilderyen die daar van zijn, doch
wat vetter van lijf, zeer bequaam om
veele kunften en andere oeffeninge» te
leeren.

tb) OngetwijfFelc, een van die of
diergelijke . Amazonen

, daarom laag
inliet xxxiv. hoofritukoffabel vange-
fprooken wordt.

HET IX. CATITTEL.
Van een Vos. *j

,
Oomen fcydt , fouder een

^Vos op den berg Telmefia
fijn gewceft, die die Cadmi on-
derdanen weghaelde en ver-
fcheurdc. Voorwaar dit is te bot
gelogen, om datter geerj verflin-

den-

il Wi
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dcndc lant-dier gevonden wordt

,

dat een mcnfch wegnemen en dra-

gen kaa : een Vos is nu een kleyn

en onfterk beesjen. Doch daar is

fulks yets gebeurt. Onder dc

burgeryc van Thcben was feker

man van feer fchoonc gedaante,

treffelijk en vroom , Vos ge-

naamt > die loos endc op alles af-

gerecht zijnde, alle zijne mecde-

burgers in vcrftandt tc booven

ging. De Koning nu vrezende

dat hy yet quaadts tegens hem
mocht brouwen, heeft hem dc

ftadt ontzeydt. Maar hy een

groot en machtig heyrleger by

malkandcren vergadert en daar by

noch vele vremde foldatcn aange-

nomenhebbende, heeft den berg

Tclmefium tot fijnen wijk inge-

nomen , en van daar op de Theba-

nen beginnen te roovcn. Hier-

om feyden de luyden datter een

Vos op hen uytviel , die dan we-
der-
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dcrom met den roof teruggeliep.
Een wijl daar na is Cephalus van
Athencn die van Thcben met een
groot leger te hulpe gekomen,
die defen Vosgedoódet, en fijne
troepen uyt die plaats verdréven
heeft.

II
HET X. CA?ITTE L.

IJf
' - Van Niobe. -

^
:

r

:

J

\\ En zeydt dat Niobe , als zy
noch in \ leven was op het

j.J
graf van hare kinderen in een iteenm is verandert. Zoo yemant ge-

|f looft, dat uyt een fteen eenD Mcnfch, en van gelijken weder-
H om ln tegendeel een fteen uyt een

j

M Mcnfch kan worden , die is' voor-

II
waar wel dwaas. Doch dit is de

H waarheydt van de zaak. Niobe
heeft, wanneer alle hare kinde-

ren,
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ren, haar door clcn dood beno-
men waren, voor haar zeiven een
beeldt van ftecn laten houwen

,

en dat op het graf van hare kinde-
ren doen ftellen > welk beeld wy
zelve gezien hebben < en zooda-
nig bevonden alszer van gefproo-
ken wordt.

Georgius Sabinus. Verklaart de fabel
van Niobeophet vj. Boek van Ovidii
Metamorphoiis de v. en vi. fabel

,

daar gezcydt wordt, dat Apollo en
Diana Niobes zes Zoonen en zes Doch-
ters met pijlen hebben doodt gefchoo-
ten , om dat zy op hare twaalf kinde-
ren trots en hoovaardig zijnde Latona?,
die niet meer dan die twee kinderen
hadde

, befpottede. Sijne woorden
luiden aldus : dit is een gedenkwaardig
exempel van tros en hoogmoedegheydt :

ttiobe de Dochter van Tanta/us, en de
Huifvrouv? van ^mphion, deze ijIe zy
zes Zoonen en even zoo veele Dochters had-
de

y door die goederen der fortune op-
geblazen zijnde

, matigt baar zelvcn
goddelijke eere a.m : cn veracht Lato-
n*

, die maar jlechts moeder tvas van
vee Kinderen apollo tn Dian*. Doch

E> om
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om dezen overmoct is zy met een zeer harde

enfvoare ftraffegeftraft .WantGodt, die den
boveerdigen vederftaat en den nederigert

zvne genade geeft haar geheele huysgezin

verdelgt ; haare kinderen komen door een

haafiige doodt omme : haar "Man beneemt

hem zeiven het leven , en zy voordt in een

fleen verandert , dat is zy i* verftokt ge*

worden. Door dit uytnemende voorbeeldt

voorden voy vermaandt , dat voy in alle

gelegentheydt , ook alflons zeer voorfpóe-

digfehijnt te gaan
, gedenken moeten dat

voy menfehen z?n ; en dat voy door den
rijkdom , eere , en macht niet zoo opge-

blaazen moeten veerden , dat voy onbeiom-
mert anderen zouden onderdrukken. Want
Try zyn , om de voaarheydt te zeggen , niet

anders geluk Sophocles veel zeydt , dan
eenfehyn en een fchaduvoe ; 't voelk voel

ledacht zijnde z*ozal niemandteen trots

hooordt uyt den mondt laten gaan ; veel

intinder danzalhyooyt derven zeggen ; ik

hen zoogroot gèvoorden , dat my niemant
deren kan. In het verhaal van dezefa-
bel hebben voy drie dingen te leeren. Waar
van het eerfieis , dat voy den toomeGodtt
met gebeden moeten zoekw tejlijfen , en die

met met laveren noch qualijk fpreeken

meerdef1e doen branden. Het tvoede is ,

dat



J
ran dc Ongeloojhke Uijioi 'ten.

dat dcGodlooze onder deflrajfe harderen
noch lalftamger worden. Het derde

,

dat de gebeden der gener met verhoort

worden, die hen daar en boven noch door
een hjrtnekkjgbeydt tegenx Godt kanten.
Wantgelfjk Jqsmks T-etza fchrift : Sy
Zijn alle te zamenop eentn dag om-geko-
men : want wen zeyJe , dat lAjooUo en
Diana haar gedoodt hebben. Dit nu
wordt de Zon en de Mane toegefchreven

,

om dat de peftelentiale befmettelijkheden
uyt hitte en vochtighcydt worden voortge-

bracht. Door de fteen in welke Kiobe
verandert if

y
wordt verftaan ofte een on-

matige droefheyd

t

, waar door zy ah ver-

fteent isgeworden ofte een fteenen beeld ,

't welke zy van haare kinderen berooft

Zijnde , voor haar zehen heeft opgerecht :

Want Palephatux verhaaldt dat van haar
een ftaande beeldt if opgerecht tot een ge-
dachten ijfe van haar overledene kinderen.

Doch Paufjnias, en die de korte uyt-

ow Homerus heeft gemaakt,
fohrijven ; dat binnen Sipylus in Phrygia
een fteen gezien wordt , heibende de ge-
daante van een menfeh diefchreit y en dat
daar een fonteyn uytfpringt , die water
geeft dat menfehen tranen gelijk is \ en
dat diefteen onzaake heeft gegeven tot de

E z fabel i
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fabel : H icelk mede nitt ongeloofvoaar- 1
digis. Want het is bekent datter dierge» 4
lijk* fontein *Abr*zzo , een geveeft van l

Italiën , wordt gevonden , welkers ixa- \ \

ter de tranen van. Menfchen gelijk is. 1

HET XI. C'AT ITTEL.

Van Lynceus,

T^Atmen van Lynceus zeyt,

dat hy zoo fcherp van gezicht

was, datny door de aarde konde

heen zien 5 wat dat onder ver-

bürgen lag , dat houde ik een

gladde leugen te wezen. De
waarheydt , daar van is dit : Hy
is de eerfte geweeft , die het ko-

per, zilver, en andere metalen

heeft beginnen te zoeken: En in

het nafpooren van de metaal-mij-

nen heeft hy licht met zich onder

dc aarde genoomen ; en of hy

fchoon
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Van de Ongeloofïykc Hijiorie'/i. £3
fchoon die lichten daar liet blij-

ven, zoo heeft hy echter alle het

koper en yzer daar uytgedragen.

Daarom hebben andere menfchen
gezeydt: Lynccus ziet ook tot in

diepitc der aarde , en haalt het zil-

ver daar van daan.

HET XII. CATITTEL.
Yan Caneus.

"X yT En zeydt, dat Cameus on-
xVl cuctsbaar was. Maar die

gelooft dat eenmenfeh met geen
ftaal gewondt kan worden , die is

wel degelijk zot. Maar dit is

waarachtig , dat Cscneus uyt
Theflaliën afkomftig , een vroom
foldaat was, en zeer bedreven in

het vechten > en alhoewel hy vee-
Ie veltflagen heeft helpen ilaan

(a) nooyt met cenig geweer is

E 3 ge-
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gequeft geweeft 5 zelfs niet op
dien tijdt als hy de Lapithen te-

gen de Centauren te hölpè ko-
mende , gebleven is -> inaar dat
hy van hun gevangen zijnde , van
hunonder de aarde gedolven, en
verfinoort wordende alzo zijn le-

ven heeft moeten eindigen. Als

dan daar na zijn üoode lichaam
'

fondèr quetfure wiert gevonden,
hebbende Lapithen dit geruchte
verfpreydt , dat Caeneus, gelijk

als hy zijn gantfche leven door met
geen geweer hadde -kunnen ..ge-

Wondt werden , van gelijken me-
de oiigequeft isgeiturven

.

( a) Het zelve; gebeurt nu mede
wel. Noch onlangs met zeekere zeer
befcheyden peiToon op een wagen
rijdende, verhaalt hy, dat hy veele

jaren de HeerèrïStaaten gedient , en in

zware tochten 'geweeft hebbende %

daar het koegels nagelde , npy t ge-
wont was geweeft , zonder nochtans
onquetfelijk te zijn

, «wanthy hem wel
an-
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anders hadde bezeert. Ja het gefchicdt

somwijlen , dat yemandt de koogels

uyt zijn hemt zal fchudden, ofte op
het lijf geileken zal worden dat den

degen buigt zonder dat hy yet anders

dan maar een blaauwe plek ofte een

klein fchrabbetjen aan het lichaam zal

zien : als namentlijk een kogel ten ein-

de loops zijnde voort in de kleederen

komt tefmooren, 't welk inzonder-

heydt zeer licht gebeurt aart een pi-

ftool kogel, die weinig krachts heeft.

En wanneer het rapier juift met een

rechte fteek op een ribbe ofanders hart

been komt, daar weynig vleefch over

is ofte dat de fteek ar derzins gebroo-

ken wordt of affchamt, 't welk me-
nigmaal by geval heel wonderlijken

toegaat, en alsdan by de lichtgeloo-

vigen eenige kunlï wordt toegefchre-

ven.

e 4 HET

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 F 15



?6 P^Lzs£PH<^TVS,

HETXlli CA?ITTEL
VanCycnus

\

?

t
yjf Elve praat)en loopter mede

van Cycno van Colonos
,

te weten , dat hy ook niet quetfe-
Bjk was. Doch deze van gelijken
een dapper krijgs-man , eri in den
oorlog wel ervaren zijnde , wierdt
op ecnen tijdt in Trojen van
Achilles met eenen geweldigen
ftcen gewurpen, en nochtans
niet gewont. Daarom hebben
diegene, die zijn lichaam zonder
uytwendige qiietzure ; geheel
en gaaf vonden

, beginnen te
zegen , dat hy niet te quetzen
was. En is hy alzoo onquetsbaar
genoemdt geworden, (a) Maar
Ajax van Tclamon, die in dit
ftuk voor my fpreekt , weder-
Ieydt dit zeggen met zijn doen.

Want
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Vande Ongelooflykc Viftoriert. 57
Want van hem wierdt inlgelijkx

mede gezeydt, dat hy niet ge-

wont konde werden , en echter

is hy in zijn cygen zAvaerdt geval-

len , en zoo gefturven.

( a ) Die na ter tijdt belooven ye-

mandt fchoot eniteek vry te maaken,
gebruyken dezen lift, dat zy zeggen
dat zulks wel kan gefchieden, uytge-

nomen datter altijdts eenig gedeelte

van het lichaam quetsbaar blijft $

't welk zommige zeggen aan het hooft

en boven de oogen te zijn: Andere
wederom dat wel het geheele lichaam
hart is , maar datter in elk etmaal eene
mire komt, dat hunne konft niet en
gek , welkemen niet zeker kan weten

;

doch dattet inzonderlieydc is , wan-
neer de Zon des middags recht zuiden

{laat , ofte op den juiften middernacht.

Noch andere zeggen , dat de konft

geen kracht heeft tegen bezworen ge-
veer ; en dat twee in zulker voegen
geharde perfoonen malkarderen wel
kunnen quetzen , ja dooden. Zee-
kere mijnen vriendt onder andere me-
deeen knecht in zijnen dienft hebbeu-

E 5 de,
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de, die voorgaffchoot enfteek vry te
wezen, endewijle andere dat geloof-
den , dapper den haan maakte , ont-
boodt4ien.inzijn Comptoirdaar ette-
lijke honderden ducatons op te tafel

lagen, hem dezelve aanbiedende, in-

dien hy een fnede met een mes in de
wang wachtende, zijn zeggen waar-
achtig wierdt bevonden. Hy nam hec
aan , mits dat het een onbezwooren
mes ware, ofdat hy 't tot zijne ver-
zekertheydt zelve eerft mocht wetten

,

waar door die kracht verdwijnen zou-
de. Dit gedaan hebbende komt hy
wederom

, fchijnende gereedt om een
proef daar van te latèn nemen , zijn

wang vrymoedig aanbiedende, maar
ziende dattet den anderen ernft was als

de fnee gaan zoude zijn hooft wech
trok , en genoodtzaakt wierdt het be-
drog te bekennen. Ik hebbe Capi-
tein Baftiaan Dirkzen bygenaamt Ma-
troos , 'om dat hy van een flecht boots-
gezel te mets tot Hopman was gevor-
dert op eene van der Heeren Staten
oorloogfcheepen , dit navolgende hoo-
ren verhalen. Dat hy noch een jong
quantjen zijnde , en zoekende met
goede en getrouwe dienden tot eenig

ampt
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nmpt te komen , zich by zeker Scheeps-

Capitein indienft heek begeven. Op
dat (chip vond hy twee maats meert

bekent , den eenen van wegen onquets-

baar te zijnj zo gevreeft dat niemar.dt

tegen hem het minde woord derfde

kicken
,
invoegen hy

J

t geheele fchip

op zijnen hóornéri nam : den anderen

die van alle h.et fcheepfvolk voor de

gek wierd gehouden , zoo datter elk

de hand aanbieldt, als aan wien niets

te verbeuren Was. Met het fchip op
zeekere reede in Vrankrijk komende,
verdraagt Matroos met den eerflen,

dat dien hem de konll zoude leeren

waar door hy hard konde worden. Sy

te zamen aan land gevaaren zijnde , en

een maal gereei t hebbende , ( want ge-

meenlijk moetter dat mede op liaan,
)

leert hy hem eenige ik weet niet wat
voormalle woorden prevelen, eti ee-

nige kruyden gekoekt hebbende laat

hem daar mede eenige plaatzen aan

zijn lichaam heilrijken, en toen was
het fix. Matroos vraagde zijn mee-

fter daar op , oFzy nu beyde hard , dat

is onquetsbaar waren , die ja geant-

woord hebbe: de trekt Matroos van

leer, en taft hem na zijn vleeich, hy
E 6 riep
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riepterftondt daar op met groote ver-

baafthydt , dat zy malkanderen wel
konden quetzen, maar geen anderen
hen. Matroos laat dat dooi gaan ,

vaart wederom met hem aan boord

,

en zonder hem yet te zeggen, belooft

hy den hal ven gek s zoo veel als hy zijn

Meefter voor de kunft belooft hadde

,

en hem vry te zullen houden van de
ftrafte die der voor te wachten mocht
ftaan geeft hem yets op de hand , en
beweegt hem daar mede , dat hy dien

inorker punt bood , die dat ziende aan
het loopen teeg zonder dat hy zich

derfde ter weer ftellen , en niet verder

kunnende vluchten , in het want klom,
daar hem den anderen , hadde hy niet

belet geworden wilde volgen. Dus
wierdt dien baas> zeyde hy totfpot,

zoo dat de jongens aan hem pitten.

HET XIV. CATITTEL.
YanFDadalus en Icarus.

1*^ Acr wordt vertelt, dat Mi-
nos-Dicdalum en Icarum, zijn

Zoon
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1

Zoon over cenige zwaare mis-
daadt , in ccn eeuwige gevankc-
niflè hadde opgeflootcn ; en dat
Da:dalus voor hun beyden vleuge-
len gemaakt, en die aan hunne
armen gevoegt hebbende , met
Icarouytde gcvangeniile is weg-
gevlogen. Doch het is onmoge-
lijk dat yemandt in zijne gedach-
ten laten komen , dat een Menlch
gevlogen zoude hebben, en dat
noch met gemaakte wieken.
Het gene dan daar van gezeydt
wordt , is dit geweeft. Als Dx-
dalus in bewaringe wierdt gehou-
den (a) is hy, zich zeiven hei-

mcljk door de venfters in een
bootjen nederlatende , daar hy
een zeiltjen toe gemaakt hadde,
zonder dattet de wachters gewaar
wierden daar mede in Zee geftee-

ken y Minos dit vernemende doet
eenige fcheepen uytloopen, om
hen te vervolgen: Maar als die

E 7 zoo
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zoo na by quamen , datze van

Drcdalo en Icaro konden bekent

worden 5 zoo hebben zy ccnen

wackerende ftooker in hun5
zeyl

waazende , als of zy volgen de \

Zeegekruyft, en is Dxdalus wel t

hehouden aan landt gekomen , J

maar Icarus in Zee verdronken

:

ende daar om wordt die Zee na
|

zijnen naam de Icarifche Zee ge-

heten. Als hy daar na,van de baa-

ren op het ftrandt wierdt opge-

wurpen, is hy van zijn Vader be-
graven.

(a) Da?da!us wordt daarom gezeit

uyt zijne gevangenifle ontvlogen te

rijn-i om dathy met een zeyl-fchipis

gevlucht. De Dichters noemen de •

|

zeylen van de fchepen mede vleugelen
;

om dat , gelijk de vogelen hunne
wieken uitbreiden , defchippers alzoo

mede hunne zeylen uitfpannen en na

den wint zetten . Scheepe die wel zei-

len fchijnen te vliegen $ gelijkmen dan

ook gemeenlijk van zulkeofchip zeit:

het
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het vliegt door 't water. Geen wonder
dan dat Minos fchèpen , die voort ge-
roeyt wierden

, hem niet hebben kun-
nen achterhalen.

.Luctanud fchrijft in zijn boek van de
Sterren-kpnft, dat Doxlalus een wis-
konljenaaris geweeeil , en dat hy zij-

nen Zone Icaro de Stenen-kui.it heeft
geleert : maar dat dien Jongeling ,

dooreen drift der jeugt, en waan van
geieertheyd op^cblaazen wordende
afgedwaalt is van de waarheyd , en ge-
vaüen in een Zee der dingen van een
ongrondehjke diepte.

Doxlalus bequaemzeyl voerende is

gelukkig nyt Creta ,

* nu Candien
,

vluchtende in Sardiniën overgeko-
men : maar Icams te grooten^zeyl

voerende, en niet willende itrijken,

gelijk zijn Vader hem dat vermaande
hadde te doen , is door het opfteeken
van den wint omgezeyk, en verdron-
ken.

HET
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HET XV. CATITT'EL.

Yan t^Altalanta en Melanion. \

*\
/f
En zeit dat Altalanta in ccn

i-Vi Leeuwinne , en Melanion

in een Leeuw is verandert gewor-

den. Met deze zaake heeft het

zich dan aldus toegedragen. Als

zy beyde, Atalanta en Melanion

de dochter bewogen by hem te

flapen* en als hy nu zijnen lufl

zullende genieten , met haar in

een fpelonk ging> daar een Leeuw
en Leeuwinne haren neft in had-

de, zoo zijnde zelve zoo draa als

zy de gelieven hoorden , uyt ha-

ren neft gekomen, en hebbenze

van ftonden aan alle beyde ver-

fcheurt en verflonden. Als daar

na de Leeuw en Leeuwinne maar

alleen uyt het hol te voorfchijn-

quamen , zoo hebben die met
Mc-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

28 F 15



Van de Ongeloofde Hiftonen. 6ƒ
Melanion jaagden gemeint, dat
ty in dufdanige dieren waren
verandert 3 en hen na de Stadt be-
gevende dit gerucht geltrooyt

,

dat Atalana en Melanion in Leeu-
wen verandert waren.

HET XVI. CAPITTEL.

Yan Calijf0.

"jp| E zelve fpraak gaat mede van
-L^Califto, dat Vf namentlijk,
onder het jagen in een Becrinne
is verandert/ Maar ik zegge, dat
zy met het jagen bezig zijnde,

van een Beerinne diefhaar op het
gebergte ontmoetcde , aldaar is

verfcheurt: en dat diegene, die

met haar op de jacht waren ge-
gaan , ziende dat hy dichte by het
neft van de Beerinne geweclt , en
daar wederom van daan gekomen

was

,



66 VAL^£VH<tATVS^
was , terftondt geroepen hebben

,

dat die maagt en Becrinne was ge-

worden.

HET XVIÏ. CAPITTEL.

Van Europa. I

VAn Europa, de Dochter van

den Konink Phcenix zeyt-

mcn, dat zy van een Stier tover

Zee gevoerdt, en uyt Tyrus in

Creten is overgebracht. Dit is

maar een vcrdichtzel. Mijns be-

dunkens hebben geen Stier noch

Paart zoo wijden Zee kunnen
overzwemmen * ook meyne ik

niet dat een Dochterop denfug-
ge van een wilden Stier zoude

hebben derven gaan zitten: En
byaldienJupiter al gewilt hadde

,

dat Europa in Creten gebracht

zonde worden, hy hadde voor-

iv. ze-
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Van dc Ongeleo
flyhe llifloneu . 67

zeker wel een beter en voor haar

gemakkelijker middel gevonden
om overgevoert te werden, dan

dit was. De waarheydt dan be-

ftaat hier in. Taurus , ( dit woordt
beteikent een Stier) een man ge-

boortig van Gnoffns een ftadt in

Creta, quelde het landt der Ty-
riers met den oorloog, en heeft

ten laatften onder meer andere

Dochters nvt Tyrus , ook des Ko-
nings Dochter ontfehaakt en

wech gevoert. (a) Hier heeft

het zijn oorfpronk van daan ge-

nomen, dat de luyden zeggen,

dat des Konings Dochter hem van

een Stier is ontvoerdt. Dit dus

gefchiedt zijnde is daar een fabel

van verHert.

( a ) Van dezen Taurus , Koning
vanCreten, maakt onder anderen me-
de gewag de Schrijver van de Alexan-

drinfche Chronijk, en veihaald, dat

hy Tyrus ii^cnooinen hebbende

,

Eu-



I

68 PALis£PH*ATVS>
Europam /des Konings Agenors Doch-
ter ontfehaakt , en haar tot zijn bedde-
genoot gemaakt heeft ; Taurus heeft
Europam met zich in zyn Vaderlandt ge-
bracht; diehy tot zijn egemaal genoomen
heeft om dat zyeen maagten zeer fchoon
icas\ ende heeft die landen , na haar
Europengenoemdt. By haar heeft hy Mi-
nosgeteelty gelykden aldertvyHen Poëet
Euriptdef fchrijft, air hy zeydt; Jupi-
ter

% in een Stier verandert zijnde heefï
Europamgefebaakt. Eenige meinen dat
Jyeen Jloover is grwceft die &en Stier in
Zijn wapen heeftgevoert»

Andere meynen , dat het fchip, daar
Europa mede wech gevoert wiert den
Stier fiiete. Want gelijk by ons achter
aan de fchepen , den naam van het (chip
afgebeel t , en daar onder gefchreven
ftaat : alzoo plegen de Ouden op de
voorftcvenofhet galioen, eenig bcelt
te zetten* , daar het fchip zijnen naam
van kreeg , en gebruikten daar toe veel
tijdts het beelt van een Paardt , Leeuw

,

Draak, ofte diergelijken. Achterop
de kampanje (telden zy het beek van
dien Godt oft Godinnedie het zelve be«
hoeden en voor ongemak bewaaren
zouw. Op dit fchip ftont voor een

Stier
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V*n de Ongeloojijke Eiftoriex. 6a

Stier en achter Ju pi ter. Zoo is het
fchip daar Ganimedes mede weg ge-
voert is , den Arcnt genoemd t ge-
ween , om dattet in zijn voorftcven een
Arent gefneden ofgefchildert hadde,en
achter op het fchip ftontjupiter. Hier-
om zietmen dat Jupiter Ganymedem
door zijnen Arent heeft gelloolen en
opgenoomen.

HET XVIII. CAPITTEL.

Van het T*aardt *Dur<eus ,

en de Stadt Trojen.

TT Et is van gelijken een nkt
-Tl min beuzelachtig zeggen

,

dat de Grieken in een houten
paardt bcfloten zijnde de Stadt

Trojen zouden gewonnen heb-

ben. Maar dit is waarachtig

:

dat zy een houten paardt gemaakt
hebben, dathooger was, dan de

poorten van Trojen zelve $ zoo

dat-
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jo PAL^VHuATVS^
dattet verre daar boven uytfte-

kende op geenderley wijze in de
Stadt koude werden gebracht.

Ondertuffchen hielden deaanlcy-
ders en hoofden van de Griekfche
bende hen zeiven verburgen in

een lage en holle plaats, ontrent

de Stadt 5 welke plaatze tot op
dezen dag toe noch de heymelij-

ke lagen der Grieken wordt ge-
noemt. Toen is daar op den
overlooper Sinon m de Stadt ge-
komen, ende heeft de Trojanen
geraaden en ook overredet , dat

zy het paard binnen de Stadt zou-

den haaien, hun onder eedt be-
lovende , dat de Grieken nietwe-
derom komen zouden . De Tro-
janen zijne woorden gehoor ge-
vende, en de poorten ter neder
werpende hebben het paardt in

de Stadt getrokken/ als deeze
nu malkanderen vergafteden en
vrolijk waaren, zoo hebben dc

Grie-
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Vkh di Ongelooflyke Hiftofien . 7

1

Grieken uyt hunne lagen komen-
de de zelve overrompelt > (a) en
is alzoo de iladt Trojcn ingeno-

men.

( a) Zommige meynen, dat Tro-
en gewonnen is door zeeker krijgs-in-

ftrument , dat een paart wiert ge-
noemt, en dat de mueren daar mede
zijn om verre gewurpen

,
gelijk alsmen

met den florm-bok ofte vets diergelij-

ken op de wallen plag te rammen, j ofte

dat de muuren met dat paart onder:
graaven zijnde ingeltort zijn. Andere
wederom meynen dat op de poort , die
Antenor voor de Grieken opende. Een
paardt gefchildert (tont : ofte ten min-
ften op deur van Antenors huys, die
Trojen verraden heeft om daar aan ge-
kent te worden, ofte dat Troje met
ruyterie en paeidevolk is gewonnen.
Ofte dat de Grieken van achter den
berg Hippion , ( dat is paerdenberg )
daar zy achter verfcholen hadden gele-
gen , van daan komende de Stadt heb-
ben overvallen en vermceftert.

HET
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72 PALiATHsATVS)

HET XIX. CAPITTEL.

Vau zyEolus,

V X En vertelt van iEolus, dat
XVLLhy gehouden wierdt voor
denGodt der wirfdcn, en dat hy
Ulifles de winden in een lederen

zak beflóoten zijnde gegeeven
heeft. Doch datter aan dufda-
nige niet een zier aan is, houdeik
allen bekent te wezen. Het is dan
gelooflijker , dat iEolus in de

( a ) fterren-kijkerye geoeflent

zijnde (b) Ulifles heeft weeten
te voorzeggen den tijdt , wan-
neer zeekeren windt aldaar zoude
waayen. Vorders zcydtfnen dit

meede van hem, dat zijn Stadt

rontom een. koperen-wal heeft

eehadt : dit is van gelijken maar
beuzeling , om dat hy , zoo ik

achte , gewapende Soldaaten

heeft I
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Van de Ongclooflyke Hiftoricn. 7 5

heeft gehadt die zijne muuren be-

waarden.

(a) Aftrologia jlenckunde.

(
b ) Van ,£olus wordt gelooft dat

hy groote ervarentheydt van de win-

den heeft gebade, en dat hy daarom

gehouden wierdt voor den Godt der

winden, 't Zy dat hy , zoo eenige

- zeggen, uyt zommige voorteekenen

van het vuur zeekerlijk wift: te voor-

zeggen, wat winden datter zouden

waayen: 'tzydat hy door ondervin-

dinge ofte uyt andere redenen hadde

waargenomen wat winden dat daar on-

trent op gezette teiden woeyen. Gelijk

als wy nu wete,datter in verfcheyde ge-

weften ettely ke maenden ofweken lang

zekere winden waayen, die in het begin

flapper wayende te met aanwackeren.

tot datze na hunnen halven tijdt weder-

om afnemen, en eyndelijk ommeloo-

pen. Die cm datze dien tijdt geduurig

zo waayecdaarom ook paflaat winden

worden genaamt.

Sandys in zijne Vojagie pag. iio.

Ten wellen van Sicilia inde Tyrrenifcha

Zee, zwde EoUjUc cylanJcn, zoo ge-

]< naamt



/ 4 PAL*s£PH^TVS,
naamtvanEolus Hippotader, die Heen
daarover zynde, vermits zijne ongemee-
ns Godtvruchtigheydt hy de onfterjfelijks
Goden aangenaam war. Deze heeft het
zeilen cerft gevonden; en door naawwe
acht te nemen op den rookenhet vuur die
wan die eyJanden in de hoogte op voeren

,

( want voor dezen flondenze altemaal in
ligte vJam)heeft daar hy het toekomende on-
meder kunnen voorzeggen. En hier om
txiierdt hy gehouden voor een Souverain
Heere van de winden.

I

HET XX. C^tPITTEL.

Van de Hefperides.

TV/f En zeydt datter (a) vrouw-
luyden zijn geweeft, die de

Hefperides wierden genoemt $
(b) (hebende, in haren boo-
(jaart,) boomen die goude appe-
en droegen , en daarom van een
Draak wierden bewaart ; daar
Hercules ook een tocht na toege-

daan
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Vdtk de Ongelooflyke Hifiorien . j

f

daan en die appelen wech gehaalt

heeft. Dit is van de zaake.

Hefperus was een man uy t het Ey-
landt Mileten gefproten, woo-
nende inliet Landtfchap Cariën,

en heeft twee Dochters gehadt

die Hefperides genoemt wierden.

Hy nu hadde (c ) uytnemende
fchoone en vruchtbare Schapen >

gelijk als 'er zulke als noch in

Mileten zijn ; en wierden die

daarom ook goude Schapen ge-

heten : Want gelijkerwijs het

goudt het alderlchoonfte is dat-

men vindt > alzoo waaren deze

Schapen mede de alderfchoonfte

Schapen die men ergens vondt.

De Schapen worden aldaar

Meela genoemt ( welk woord
mcede appelen betekent,) als

Hercules deezc Schaapen op den
Over zag gaan weyden toen

Hefperus nu geftorven was , maar

zijne Kinderen noch in het lee-

F z ven
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venwaaren, zoo heeft hy dieweg
gedreven, ?

t fcheep gedaan, en
hunnen Harder (d) Draco,(da^
is den Draak geheeten,) ledig
wederom na huys gejaagt. Zoo
zeydendeMenfchen danwy heb-
ben de gulde appelen gezien , wel-
ke Hercules uyt de Helperifche
Eylanden heeft meede gebracht,
hebbende haaren Bewaarder den
Draak gedoodt. En daar is die
Fabel uyt verzonnen.

( a) OfdezeHefperidesde Dochte-

1

ren van Hefperus zijn geweeft , ofte
van Atlas gewonnen by Hcfperis de
Dochter Hefperus, diehy zijnen Broe-
der tot zijn Echtgenoodt hadde gege-
ven , zullenwy niet naauwkeurig on-
derzoeken. Diodorus noemt het Landt
dat Hefperus bewoont heeft Hefperi-
tis. In fijn iv. Boek, in het Landt
datmen Heiperitim noemt hebben
twee vermaarde Broeders gewoont
Hefperus eh Atlas.

( b ) Dézen Thuyn ofte Boogaart
lag dichte by deAtlantifchezee,nu Gol-

fo



1

Van de Ongelooflyke Htforicn. 77

fo de las Yeguasgenaamt. De Grieken

noemen de Oranjen appelen en Citroe-

nen appelen van de Hefperides. En

zijn die by de Lacedemoniers in zoo

rrooten waarde, dat zyze ook hunne

ooden voorzetteden. *

( O De Fabel is ontftaan uy t de dub-

belünnicheydt van liet woordt pt***

meela. Wint het Griekfche woord

pïxn , meelon betykent een appel en

een fchaap. Varro zeydt : Gulde ap-

pelen, dat is volgens de oude gewoon-

te , geyten en fchapen , die Hercules

uy t Africa in Grieken heeft gebracht.

( d ) Dat Dracon een Draak beduyt

isboovengetoont, en dat het ook een

cygèn Naam oft Van is geweeft ; ge-

lijk wy by ons ook hebben die Vos , de

Leeuw, enzovoorts hieten. Solinus

en Plinius , dat om den nu genoemden

Thuyn een arm uy t deZee was gekron-

kelt en gebocht na de forme van een

Sabinus. Mjfow bedunken f verbaan

de Dichterf door het gulde vlies , ten

grooten hoop goudt die oft van Pbryxus de

*£one van den Koning lAthamas by die

van CoJchos gelaten is, ofte die van den

Ixpning sjÈetcs aldaar is by malkande-

F 3
ren
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rS PAL*s£PHATVS, I
ren gebracht. Want het « geloofd ,dat Pbryxus xips Vaders fehadt uyt Gril
ken met vcb Kal genomen hebben , als by de
lagen yan «ij» Stiefmoeder vreexjende tot
AEetam is gevlucht. Ook is het landt CoU
chos overvloedig van goud, van wegen dena-
bybeydt van den berg Caucafm , die 0Ter-
vloedtg gont in Ixeft y gelt]k Strabo betuht

<die fcbrift datHr veele fonteinen uit den £/-
yen ajvloejen, en dat Ut water daar uit-
Jpringenda eenig goudt Kandt met K'cb jlceht

'

yo klpn, dattetby na niet gezien kanwor-
den, dat van de luydm aan dat rebern-le to-
nende vergadert wordt met fchaapjvachtcn
daar de volte noch op is, v>elke Ky in bet
tcater leggen daar het goudt dan ingaat fit-
ten Ende dat dit oorsake tot die fabel
heeft gegeven boude ik voor Keker. Want die
vachten wanneer bet goud* Kandt daar in was

¥Jj
nken

j
fche,"cn *** u

> **
hadden de gedaante van een goudt fchaap of
yltes Invoegen datter niet aan te tafelen
M> dat Jafm defc batten, daar by erfgenaam
yan was

, met macht van wapenen is komen
ejjehen en balen ; ofte dat by om des goudts wille
die van Colchos den oorloog heeft aangedaan.
Even gelijk als de Spamaarts by onxjtn ti)t

,

die om dezelve reden na Indien varen , omtn*
mentliikgoudt daar yan daan te halen.

HET
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Van de Ongelooflyke Hiftorien. 79

HET XXI. C^PITTEL.

V'anQottus en Briareus.

VAn deze wordt gezeydt , dat

zy hondert handen hebben

gehadt. Zouw dit geen zotten

klap weezen ? Doch de waar-

heydtdaar van is dit, dat de Stadt

daar zy in woonden (<*) Hcca-

tonchiria wierdt geheten, (dat

is hondert-handen \ ) en was gele-

gen in (Jk) Oreftiade, hierom

zeyde , in \ gemeen het flechte

volk, dat (c) Cottus, Briarius,

en Gyges hondert handen had-

den j en zy de Goden byflandt

doende, de Reuzen van den berg

Olympius hebben verdreven.

{a) Zoo leeft men 'Malt. iv: 25.

Mare. v: zo. en vu: 3. van een Landt-

fchap dat Decapolis dat is Thien-fteden

hiete , om datter thien ftcden in lagen.

F 4 Zoo
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Zoo dat het niet moet overgezet wor-
denm de thienfleden, maar in Thien-
irecden. In Hungaryen is tegenwoor-
dig noch een ttadt die Vijfkercken hiet.

(
b) üreftis is een landfchap geweeft

111 Macedoniën, hebbende zijnen
naam van Oreftcs, dezoone van O-
reltes die Agamemrions Zoone was
deeze zijn Moeder Clytemneftra : met
haaren Pol Egifthus, die zijn Vader
Agamemnon om het leven hadde ge-
bracht

, gedoodt hebbende,- is na
dat geweïl gevlucht

, heeft zich
daargeveft, en het volk na den naam
van zijn Zoon die meede Oreftes hiete
Urelten genoemt : ofte zoo andere
roeynen na zijn cygen naam.
(*) VandeezenJ3riareoword

a. ook
nocheenandcreHiftorie gelezen Te
weten

,
dat hy zoekende de gchcele

yleeonder zijn geweldt te krijgen ; fich
op het Eylandt Eubea heeft vaft ge-
maakt, zijnen ftoel van oorlog daar
geplant, en van daar den oorloe ee-
voert heeft. Dat hy daar van daan

,

eenen tocht doende, die drie-en-viif-
tig Eylanden in de Archipelle liggende,
heeftbemachtigt, dïede Cyclades ffe-
naamt worden, om dat zy in de ronu
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Van de Ongeloofljhe Hifiorien. 8

1

liggende ah een cirkel maackert. Dat hy
ook Egeus wierdt genoemt , cn dat die
Zee van hem den naam gekregen heeft
van Egeifche Zee. Dat zijn graf te
zien is , dicht by de Riviere Ry ndanus,
niet verre van de Zee, op een heuvel
die den zelvcn bynaam draagt, uyt
welke hondert Fonteynen ontfpnngen „

welke dezen naam draagcn de handen
van Eriareui. Hondert-handig is niet
anders te zeggen dan veel-handig , ofte
om dat yemar.dt veel handen in 't werk
heeft , ofte een leger uyt veel volk be-
ftaande, ofte om dat hy hondert, dat
isveele konften en liften heeft. Zoo
wierdt Archimedes veel-werkende

,

veel-kunftig ; en honderhandt genoemt,
om dat hyveele pijlen met eene fchoot
teftènskonde uytfchieten.

HET XXII. C^PITTEL.

Nan Scyl/a.

VAnScylla wordt vertelt, dat

het een Monfler is geweeft

F $ in
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in (a) Tyrrhenia, [zijnde tot den
navel toe een Vrouw-menfch , en
dat haar vorders honden hoofden

aan het lichaam waaren aangeboo-
renj het overige deel van het lijf

was als een Serpent. Dufdanigen
Schepfel te bedenken is gantich

ongerijmt. Maar het is met de
waarheydt daar van dus gelegen.

Daarwaren eenigeEylanden , die

de Tyrrheners , of Tofcaners ,
' toebenoorden , welke op de ku-

ften van Siciliën roofden, en de
geheele Ionifche zee tuflcheji

Creten, (nuCandien genoemt)
en Sicilien met hunn' kapen on-

veylig maakten. Deeze hadden
cene Galye welkeboven anderen

fnel was (b) Scylla geheten,

die alsze andere Schepen achter-

haalde, dikwils als een verhon-

gerden hond buyt bejaagde en den
koft bequam , en daarom hadder

elk een den mondt vol van. Ech-
ter
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ter is Ulilfes met een voorwindt en

fnelle doorgaande kouwe die ga-

leye omzeyk en als hy daar na in

Corcyre aangekomen zijnde, te-

gens Alcinous verhaalde , hoe der

jacht op hem gemaakt , en dat wat

Vijze hy't ontkomen was> zo is

daar uyt de Fabel bedacht.

(a) Zo wierd Italienin ouden tij-

den genoemt.

(
b ) Van deze Scylla fchrijft Sandys

aldus; pag. 119. en 110. Den Pharus

van MeJJina ( want zoo worden deze eng-

ten nu genoemt , ofte de lanteerne jlaan-

de op de punt van Pelorus ) gekruifl , en

vyf mi'!en langt de CaJabrifche kuft ge-

roeyt hebbende na de Tyrrhemfche Zee ,

wierden wy van zoo fierken jlroom bevoch-

ten y
dat wy daar naauwelyk* tegen op

mochten , dien nacht geraakten wy tot

Scylla , 't welk niet boven twaalf muien

van Me/Jïna gelegen is , in het midden

van de baey , op den nekvanecnenfmal-
len berg , die in Zee uytfieekt , hebbende

aan het uitterftcccn fteylehooge fteenrotfe.

Dit ts de fieenrotzje zoo zeer vermaart on-

F 6 iet
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der de Voeten
, <wïzns ontoegankelijke

hoogte op zulk een vergrootende manïere
van Homerus is befchreven , en die zoo
Schadelijk was voor de zeevarende ïuyden.
Men verzien datze de Dochter isgevscefi
van Phorcus , gewonnen by de Nympb Cre-
tbeyden;(ofzo andere meynenby zy.n Sufier
Ceto) dienevens Ctrees op Glaucus ver-
Heft was , en van hem boven dezelve ge-
ftelt wordende, heeft de afgunflige To-
verrejfe het badt daar Scylla haar gewent
was te baden , met tooverkruyden 'befmet

;

Scylla na oudergewoonte daarin komende
is in een monfireufe gedaante verandert

,

en zag haar onderlijf omgort met baffende
honden

, daar het in was verandert.
Doch zy heeft haar zeiven daar over aan
Vlyjfes , die van Circe hemint wiert ,

gewroken, en is in een fieenrotz veran-
dert. Enbuyten twiiffel de fabelpajè oj?

d£ze plaats, door dien daarverfcheyden
kleinen fteenrotzen zijn aan de voet van
een grooter y daar het water hart op aan-
loopt , hier quamen dagelijk veeldtrley
vijjeben grooteen kleine , om de verdron-
kene lichaamen van degene die daarfebip-
breuke haddengeleden te ver/linden. Dat-
ter de honden met zulken gedruysfchynen
U blaffen, gefchictdoor het hamen van de

daar
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daar tegen aanfiaande wateren. Doch
Scylla is nu niet gevaarlijk door dim de
jlroom nu niet hart omtrekt , noch daar
zoofel niet aanloopt. Ik ben verwondert
over hetfpreekwoordt

:

Inciuit In Scyllam
, cupiens vitarc

Carybdirn

,

Hy liep Carybdis zeel bezy.den

Maar Scylla kon hy niet vermijden.

Overmits deeze twee volle t ivaalf muien
van malkanderen liggen. Ik lijft vee) eer

datter verfcheydee Charybdiffen , in deeze
engte zv* geweejl , veroorzaakt door de
wederjlroomen , die daar tegen malkan-
deren aanfehieten -

y Gelykdaar is tuffchen

het zuydt eyndevan deeze baay Scylla en

den tegen overjlaandenpunt van Sicilia
,

(daor dien ouden Pharos (laat) alwaar
de ruyffchende baren en een groot gehuyl

maaken ; welke als het onfiuymig weder
is

y de Schepen met den ondergang drey-

gen , gelijk nty van de Jnwoonders is be-

richt. En dan Lebben die voor deezen
mijfchiengetracht de doettmaalsgeweldiger

drayinge te ontkomen , en zj/n alzoo van
den windt

7
het weder > en den aanruk*

F 7 fan-
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kenden firoom y

op die m*t verre gelegen§

Scyüa vervallen gaan. ±Aan de zeekant

in tAeJJina is eenfonteyn van witten mar-

mor , daar het beeldt van Neptunuf

fiaat , houdende Scyla en Charybdis vaft

geketent.

BET XXIII. CAPITTEL.

Van ^Dtedalus,

MEn zeyd van Daedalodat hy
* beelden heeftgemaakt , die

van zelve konde gaan. Doch dit

dunkt my in ftatuën onmogelijk

te wefen. Met de waarheyat van

dien is het dan dus gelegen. Daar
de andere beeldtfnijders en beeld-

houwers van dien tijdt de beelden

zoo maakten , datze als uyt de
voeten fchenen gewaflen te zijn,

door dien dc voeten maar eenen

ftronk en aan malkanderen vaft

waren j maakte Dsedalus in te-

gen-
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gendeel die zoo , dat de beenen

van malkanderen , en de eene

voet voer de andere ftondt. En
daarom zeyden de gemeene luy-

den, dat de beelden van Dxdalus

wandelden: gelijk als wy noch

heden van een fctiilderye zeggen

,

dat daar mannen in gefchildert

ftaan, die vechten, paarden die

loopen , en een fchip dat gewel-

dig van de golven wordt geflin-

gert.

HET XXIV. CA?ITTEL,

VanThïneus.

ONs is, aangaande Phineus>

by gefchrift nagelaaten, dat

de Harpyjen fijne fpijfebcdurvenj

zommige meinen dattet eenige

wreede vogels zijn geweeft , die

heteeten van Phineus tafel wech-
na-
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namen. Doch het is dus met de
zaake gelegen. Phineus is Ko-
ning van Phoniën geweeft 5 defen
van ouderdom blindt geworden,
en alle fijne Zonen hem afgeftur-,
ven zijnde , 200 hebben zijne

!

twee dochters Pyria en Erafia alle
haares Vaders (a) leeftocht of
middelendoorgebracht. Hierom
zeiden de Dichters, elendige
Phineus wiens levende Harpyjen
bederven. Maar fijne gebuuren,
Zethus Calaïs , de Zonen van
(b) eenen Boreas, geenen on-
oeroeinden man boden hem de
handt , ende fijne dochters ter
ftadtuytjagende, en fijne midde-
lenwederom by malkanderen ver-
gadert hebbende , zoo hebben fy
hem eenman uit Traciëatot Op*
zienderbygevoegt-

SÊkt£ty*i '^"HAf* rfiJiWC^ '1
i jjiÉl

(4) Het Griekfche woordt
Kos beteikent niet alleen het leven,

maar
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maar ook, den koft
, middelen, en

rijkdom.

( b) NietdeZoonen van Booreas

,

den noorden of noord-ooften windt
maar van zeeker Thracier boreas ge-
noemt, Strymons Soone , die Ory-
thiam , de Dochter van Erichthonius
den Koning van Athenen ontfchaken-
de, oorzaake heeft gegeeven , tot dit

zeggen , dat Orythia van den noorden
of noord-ooften wint opgenoomen ,

ende ontfchaakt is. Want het "woordt
Boreas beteykent den noorden of
noord-ooften wind.

Sandys van Phineus fpreekende
zeydt pag. i x. aldus : Defen Fhineus
ivo* f^oning van t^/2rcadiè'n, diefijne Zoo-
nen van haareoogen beroofden, door aan-

bitzinge van de Stiefmoeder. Waar over

de vertoornde Goden ( zoo d' Hiflorie
luyt ) hem van zyn gezicht beroofden , en

Zonden defen de Harpyen of Grypvogelen

om hem teplagen : maar de tSlrgonautetty

beleefdelijk van hem onthaalt zijnde ,

den Zethuf en Calais, de gevleugelde

kracht van Boreas sn Orythia , om haar

te verdryven : de voelk& baar najagende

tot op defe eylanden [de Strophades nu
Streval i genoemdt] v:icrdenfe van Iris

be-

1
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belaftgeen vorder gcweldt te doen aan de
bonden van Jupitsr

y
na welker [Zethi

en Calais ] wederom keeren , de Eylan-
denzoogenoemdt wierden. En wat wa-
ren deze Harpyjen anders , als vleyers ,

achterklappers , en onverzadelijke gierig*

aarts , welke misbruyken ver/linden , en
beulekken de faam van elendige Frineen,
verblindt in haar verftandt? Zethus en
Calais worden van zommige gezeydt ge»
vleugelttezyn , ten aanzien vanhet fat-
zoen baarder klederen ; (wantzy droe-
gen rokken met lange hardende mou-
wen ) van anderen , om haar tang ckrlijk
bayr: maarmy dunkt veel meer om haren
goeden heylzaamen raadt , enfnedigheydt
in denftaat te bevrijden van die tAonfters ,

genoemt Iupiters honden , dat is helfche

Furiën of rafernyen , en Vytvoerder*
Ztjnder wraeke.

HET XXV. CSPITTEL.

Vin Metra.

VAn Metra Erifichthons Doch-
ter wordt gezeydt, dat zy

zoo
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1

zoo menigmaal , als zy maar wil-
de , haar geftalte veranderde.
Maar dit is een belacchelijk ver-
dichtzel. Want hoe kan het
waarfchijnlijk wezen , dat een
dochter een os, oft een hondt,
ofte een vogel zouw worden?
Doch dit ifzer van. Erifichton is

geweeft een man in Theflalicn,
die alle zijne middelen verteert

hebbende tot armoede is gekome.
Deze nu hadde een eenige doch-
ter, met namen Metra, en zoo
fchoon van aangezicht, dat wie
haar flechts maar eens quam te

zien daar door terftont op haar
verliefde en verflingert wierdt.
(a) De mannen vrijden toen ter

tijdt noch niet met geldt , ofte ga-
ven geen geldt voor het gebruik
van 't vrouwvolk maar in plaat-

ze van dien gaven zommige paar-

den , eenige gaven koeyen, en
andere fchaapen, ofte wat Metra

ook
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r

ook begeerde, Het volk van
The/Taliën ziende dat Erifichton
overvloedig hadde , alles wat tot
onderhoudinge van het leven no-
noodig is , zeyden 5 dat Metra
(t) een paardt een koe en zoo
voorts wierdt En hier vaA daan
is de fabel gekomen.

00By de Spartanen wiert geen huwe-
lijks-goed meede ten huwlijk gegeven.
Lycurgus heeft een wet gemaakt, dat
een Jongeman zullende trouwen , geen
goet met zijn Bruydt zouw genieten
Daar worden deze redenen van gege-
ven. 1 . By Plutarchum in zijne gedenk-
waardige fpreucken gevraagt zijnde
waarom hy gewilt hadde , dat de
maegden zonder huwelijks-goedt zou-
den ten huwelijk befteet worden ; gaf
totantwoordt: op datter geene Doch-
ters van wegen haare armoede onge-
trouwt zouden blijven, ofte om haar
goedt gezocht werden ; maar dat een
yederopdemaniere en zeeden van de
Dochter ziende , in het verkiezen de
deugt hadde te volgen. 2. Juftinus

fpreekt
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fpreekt anders in zijn 111, Boek. Hy
heeft een wet gemaakt , dat de Dochters

zonder huwelijk*goet zouden trouwen
,
op

dat Je Vrouwen , en niet het geit zouden
verkooren werden , ende de Mannen hun-
ne huwelijken vrywillig te nauwer zouden
onderhouden Jerwiilc zy dcor geen brydel

van huwelijk^goet wierden kort gehouden,

3. Buyten alle twijfel, heeft Lycurgus
daar op mede gezien, dathy detrotze
ftoutigheydt van het vrouwen-getim-
mer zoude beteugelen , zoo wanneer
zygeengroote middelen ten huwelijk
brachten. Ging het noch zoo, daar
zouden geen gelukkige huwelijken om
hetgoet achter blijven j en zoo veele

mannen , die in goude bocyen gekluy-
ftert gaan, dagelijkx niet behoeve te

hooren : 't zijn mijn fchijven dieder

klappen : Kalis , wat hebt gy te zeg-
gen.

(h) Deze fabel wordt ook dus ver-

telt. Erifichthonhaddeeen Dochter,
Meftra genaamt , in toverye ervaren,

die hy in de gedaante van alle gedierte,

die hy maar wilde , verandert zijnde,

verkoopende , daaglijk daar door
wierdt onderhouden. Doch den rech-

ten zin daar van is deezen. Mcftraes

Va.
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Vader alle zijn goedt doorbrengende,
en van wegen zijne behoeftikheydt, fij-

ne akkers verliezende , dat is zijn landt
verkoopende

, is hy in hongersnoot ver-
vallen. Maar zijn Dochter die haar
eere te koop droeg

, bedong voor het
byflapenvan dezen een Os, van gee-
nen een Schaap • ende van eenen ande-
ren wederom eenig ander Vee krijgen-
de, heeft zy haar zeiven en ha*ren Va-
der te gelijk daar meede onderhouden.
Hier uy t is dit verdicht.

HET XXVI. C^4P1TTEL.
Van Geryon.

IVfEn zeydt, dat (*) Geryon
±y\ drie hoofden hadde j daar
het nochtans niet weezen kan,
dat een lichaam drie hoofden zou-
de hebben. 'Doch dufdanig ifzer

yets gebeurt. Daar is een itadt in

de Pontus Euxinus
, ( van de

Turken de fwarte zee geheeten)
die ( b) Tricarene wordt ge-
naamdt 5 aldaar woonde > onder

an-
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andere inwoonders, mede de ver-
maarde Geryon , in rijkdom en
anders uytftekende. Vorders had-
de hy een wonderbaare kudde Of-
fen, welke Hercules aanvallen-
de en Geryon fich daar tegen (lel-

lende , is hy van Hercules ge-
doodt geworden \ en de luyden
die Hercules de OfTen fagen drij-

ven, verwonderden hen over de
felve. Want fy waren zeer klein
van leeft, en daar en boven van
het hooft tot op het kruis toe t' ee-
nemaal kort , plat van muyl

,

hadde geene hoornen op het
hooft, en waren lang en grofvan
gebeente. Zoo hebben dan eeni-

ge , aan die hen daar na vraagden

,

die tot antwoordt gegeven : dat
Hercules de koebeeften van Ge-
ryon den (a) Trikarener,fwelk
woordt ook drie-top of drie-

hoofdig betekent ) hadde wech
gedreven. Uit dit zeggen heb-

ben
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ben cenige vermoedt > dat Ge-
ryon^ drie hoofHen heeft ge-

hadt.

( a ) Daar zijnder die meynen dat

Geryon Koning van Spanjen was , en

datmen van hem zeyde dat hy drie

hoofden hadde, om dat hy over drie

Éylanden heerfchte : als mede dat hy
eenen tweehoofdigen hondt heeft ge-

hadt , om dat hy zoo wel te water als

te land meefter was.
HenricusDormalius, die de aantei-

keningen gemaakt heeft over de Poëzy
van den Cardinaal Maphaeus Batbari-

nus, namaalsPausUrbanus deachtfte,

fpreekt dus van Geryon. pag. 175. De
Poe tan vertellen dattter eenen drielijvigen

Geryon in Spanjen I{oning is gektieefl ,

een Man machtig van middelen en rijkvan

Vee , daar toen ter tijdt den rijkdom alleen

in beftont. Dezen Geryon was onover-

winnelijke tnkondevan niemandt , San

van Hercules vermeejlert voorden. Dén
zeergeleerden Maro y om Evanders kracht1

en vromigheydt op te halen , verdicht dat

de l\.oningHtrilus van hemgtdoodt is
,

Naf-
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Nafcenti cui tresanimas Feronia ma-

ter,

-Honendum didxt, dederat: terna
• armo movenda :

Ter Iecho Üernendus erat

Dar is
, gelijk het Vundel ver-

duilcht.

Va rrouzo Veronia geboren , efS
,

dut

Wanfchapcn als hy^ [
>
t hi t

n-^
toverbalen \

' '
J JK

Vryziehg van gcjlalte en dien men tot
arymalcn

Bevechten
, drywaal maft neer bouwen

op ba velt.

K^Gerycn, ofte Herilm h nooyt van dry
mngcmcjl

, maar daar Krmtt Sparen
iOZfroedcrsgeveeJl, Koo eendracht,/, dat.
tetjebeen, datjyma.tr doorecue Zidt rener-
den

,
en ^regeert werden. Dafdanken een-

éracbugbcydtu wet te ortrnim!n . %u;;tem
Broeder „helpen mtdtnde, M als een vafle
Jat En de*.e,t Geryon haddc niet alleen dry
In haamen

, maar ook drie Z,elen. Waar door
dc Poefy te ver/laangecjt , dat Broeders malkcn.
deren met alleen met het herte , maar ook met
hHsinc middelen moeten helpen Want
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Nihil agit qui diffidentem verbis fola-

tur luis

:

Is amicus eft ,qui in re dubia , rc juvat

ubi re eft opus.

Dat is .*

Hy doet ter weidt met , die een mifmoedtg

Menfch >

Mieen met -morden helpt en met een goede»

mnfch :
'»

Maar dat is eerfl een Vriendt > die vatmer

yemants x.aaken

Gevaarcinken ftaan ,
hebniet te Koek ml

maaken ;

Maar daar men daat behoeft, met daat

komt hulpe bien

En daar geldt -wordt yercifebt , zjin.gelt

niet ml ont^jen jsa

Mijne kinderkens , zeit Sint lan,

laat ons niet lief hebben metten den

utroorde , noch roetter tonge, maar met-

ten werken en waarheydt. i lob. 1 11 : 1 8.

£n *Arnohms of het eynde van zijn

vu. Boek tegen ae Heydenen : Een goedt

Helper begeert niet dat men hem

daarom zal bidden, maar doet altijds

van zelfrs byftant met een rrywillige

hulpe. Dezen Geryon is een JAonfherge*

weeft , van wegen de zeltzaamheydt der

waare Broeders . Waar meedc te verftaan

wordt
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wordt gegeeven , dat de ware en rechte
Broeders d%n gczaayi zijn. Want daar
Z'jnder wel veele die bunnen raat voor an-
derengemeen hebben , maar die hunnegoe-
deren gemeen willen maaken

, die uw-
dender met allen weinig gevonden. Dus
verre Dcrmalius.

(h ) Van deze Stade Tricarennia
,

dat is Drie-tóp te zeggen , zoo ge-
naamdtomdatzeop drie heuvelen ge-
legen was

; en van Geryon , zal on-
trent het einde van dit Boek over het
ku, hootftuk, van Cerberus breeder
worden gefprooken.

(O r^Kct^'v^-Trikarenof
, eenenuit

Trikarema , dit woordt beteikent mee-
de dat drie hoorden ofte drie toppen
heeft. Invoegen dat de dubbelzinnig-
heydt van het Griekfche woord oor-
zaake tot deze verzieringe heeft gege-
ven : als zijnde te zamen gezet uyt
tweewoorden, namenlijk, treü
dry, en «ifWfi k*rcenon een hooft of
top.

HET
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HET XXVII. CAPITTEL.
VanGlaucus , deZoone

vaH Sifyj>hus:\

"\ X En feidt (a) dat defcn me-
JLVJL de van fijn eygen paarden is

opgeten , niet begrijpende, dat

hy paarden houdende , en daar

door de forgeover fijne huyshou-
dinge verfuimende

, groote ko-

ften heeft gemaakt, enfijngoedt

verquift fijnde, ten laatften ge-
brek heeft geleden :

(a) Ziet het vierde Capittel van
A&ëon » en de aanteikeninge daar
op.

HET XX VIII. CAPITTEL.

\an Glaucus , Minos Zoone.

EN ditverdichtfel is mede niet

minder t' eenemaal belachens

waar-
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waardig: fa) Glaucus door het
ceten van honing gefturven fijn-

de
J heeft Minos cenen Polyidium >

ccn Griek van Argos van geboor-
te , de zoone van Csrranus , met
hem in het zelve grafdoen fluyten:
als deefe fag, datter een Draak
quam

, die op eenen anderen doo-
den Draak feker kruydt Jeyde , en
dat die den felvcn alfoo heeft op-
gewekt , heeft hy felve mecdc ge-
daan, enGJaucum alfoo levendig
gemaakt. Dat nu heeft niet kun-
nen gefchieden -

y maar dit veel be-
quamer. Glaucus ( a) homV cf
mede gedronken hebendc , is door
het geweldig ovcrloopen van de
gal qualijk geworden , cn be-
fwijmt. Alm dan verfchcyden
medecijns by hem waren ge&b-
mca

, op hoope van een goede be-
lootiinge te ftrl len verkrijgen , foo
quam cvndclijk Polyditis löeede,
enfiendefceker kruydt dat cenen

G 3 Do-



Do&or Draak hem haddc leeren

kennen , heeft hy dat gebruykt en

Glaucum wederom tot fijn voo-

rige gefondtheydt gebracht.Hier-

om leyden veele menfchen, dat

polyidiusGiaucum, die van hoo-

niggefturvenwas, was wederom

in het leven heeft gebracht. >

( a ) Onder het vergift wordt meede

getelt den Pontifchen hoonig , om dat-

ze het vërftant verbijftert, met een

zeer fterk zweeten. Diofcoridem m
zijn tweede Boek Cap. ci. Van ge-

lijken zeydt Antonius Henera , en Eu-

febeusvan Niereberg, dat den honing

inhetlandfchap Verd-pacU(&*t is van

Waarenhoop) zoofchadelijkis, dat-

ze den geenen , die de mede gedron-

ken hebben.welkedaar van gemaakt 19,

het hooft doet zuyzelen, en zot wor-

den.

HEI
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HET XXIX. CAPITTEL.

ITS Efen Glaucus is meede feer

JLs vermaart , omdathy, nadat

hy feker kruydt hadde gegeeten

onftcrffelijk foude fijn geworden,
en in de Zee wooncn. Dat Glau-

cus dat kruydt alleen bekomen
ibude hebben , en dat eenen

menfch ofte eenig ander dier dat

fich op het landt geneert in Zee
kan leven , dat is al te belacche-

lijk. Doch het is met waarheydt

van de laake dus gelegen (a) Glau-

cus is een ViiTchcr geweeft, van

afkomfte een Anthedonienfer,

en een uytllekcnt ivvemmer bo-

ven alle dc andere. Deefe als hy
in het aanfienvan fijne Medebur-
gers diep onder het waterwas ge-

dooken, is in der haaft na een an-

dere plaats toe gefwommen , en

nis hy nu, vcele dagen lang van

G 4 dc
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de fijne wierdt gemift, heeft hy
fkh, (op de felve plaats daar hy
ondergedooken was

,

) wederom
opkomende, aan een yeder van
hun vertoont. Als dan zijne huys-.
gcnootcn vraagden, waar hy zoo
lange wasgeweeft , zoo antwoor-
de hy, een leugen verzierende,
in de Zee. En alzoo hy op die
zelve plaats eenige viflchen ergens
meenen houwer beflooten hielt,
ende dat niemandt van de an-
dere Viffchers, alszer een ftorm
woey, eenige vifch konde van-
gen , dan vraagde hy uyt zich zei-
ven zijne Burgers, wat vifch zy
begeerden , dat hy hun zoude
brengen 5 en daar op dan zooda-
nigen vifch brengende als zy wil-
den hebben , kreeg hy den naam
van Glaucus den Zeeman. Ende
alshyeyndelijk, een Zeemonfter
ontmoetende was omgekomen,
hebbende de Mcnfchen deeze

Fa-

I
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f

Fabel bedacht , dat hy in de Zee
woonde , en daar zijn veiblijfliad-

de.

(a) Een ander Fabeldichter ver-

haalt deeze fabel aldus: Glaucus v:as

een riffcher , iSlntcdoHf Z»one , theze

z'Om vangfl uyt de zee *M H ftrand neer-

pende, zyn dt viffeben door het raaken

van eenig kfiijfjf --jeederem levendig ge-

Worden. Glaucus merkte , dat dit kyuydt

van die nature twi dat het dieder van
aten cnjlerfelukmaakte. Heeft dat der-

halven geplukt en gegeeten. Dit gedaan
hebbende uierdt hy buyten zi'ne zinnen >

en leeft hem z^ven uyt dulligheydt van
een hoogte in Zee ge/lort. En het men-
fchelijke lichaam aldus afgelegt hebbende ,

heeft men verdicht dat hy in een Zeegodt
*v:as verandert.

HET XXX. CAPITTEL.

Van Bellerophon.

En zeydt dat Bcllcrophoii

lyJL een gevleugelt paardt be-

G f reedt*
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reedt. Maar ik laate my zelve
voorftaan, dat een paardt in het
alderminfte niet foude kunnen
vliegen, al waar 't fchoon, dat
het in de pluymen van alle de
vogels dieder door de lucht fwie-
rengeftceken, en daar roeede be-
kleedt wierdt. Want indiender
'teeniger tijdt zoodanig een dier

waaregeweeft, zoo zouw 't noch
ergens gevonden worden. Men
zeydt daar beneffens mede, dat
hy de Chimera van Amifödarus
heeft gedoödt. Deze Chimera
nu was , gelijk men \ in 't ge-

.
meyn daar voor hieldt , van vooren
een Leeuw , van achteren een
Draak , en in het midden een
Geyt. Veele meynen dat Chi-
mera zulken dier is geweeft dat
drie hoofden haddc. Maar on-
mogelijk , dat een Leeuw en een
Geyt eenderley fpijfe zullen nut-
*ca$ erxdathetgeene eeniterffe-

lijke
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lijke natuure heeft, vuur zoude
fpouwen en uytademen} zulk te

denken is dwaasheydt.Want welk
van die drie hoofden zouw dat lig-

haam volgen? Doch dit iöfer de

waarheydt van, Bellerophon

was een Phrygianar van geboorte

,

van geflaelit uyt Corintlien af-

komitig, een lchoon en vroom
man, defe een groot Schip toe-

geruft hebbende , roofde en

itrooptc daar mede op de zeekiü-

ten. Zijn Schip wierd (a) de

Pegafus (dat is het vliegende

paart) genoemt. Gelijkerwijs

nu ter tijdt mede alle Schepen

,

elck hunn' byfonder naam heb-

ben: en lchijnt veel geloofl ijker

dat een fchip dan dat een paardt

den naam van Pegafus gevoert (al

hebben. Vordersde Koning A-
mifodarus woonde aan de riviere

Xanthus, daar een xeer hoog ge-

bergte dichte by lag Telmiflusge-

G 6 naamt :
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naamt/ Dcfen berg haddc van

vooren twee wegen, langs welk
men daarop koude komen, uyt

de Stadt Xanthum : en noch ee-

nen derden padt , aan de achterfte

iijde, uyt Caria opwaars gaande,
voorts was hy t

? eenemaal lleyl in

welkers midden een groote kloo-

ve was , door dien de aarde aldaar

van malkanderen was gefcheurt,

welke vuur uytwierp. Daar-en-
boven lag op dit zelve gebergte

ook noch eenen anderen berg,
Chimera genoemdt, op welkers

opgang van vooren, zich een
Leeuw onthielt, gelijk die gec-

tie , die aan dien berg woonen dat

verhaalen, en op den weg van de
achterfte zijde woonde een
Draak ; die den Harders en Hout-
hackers veel quaadts deden. Toen
nuBellerophon daarquam heeft hy
dat gebergte aan brandt gefteken

,

en alzoo is den berg Telmifllis ver-

brandt,
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brandt, en die vernielende onge-
dierte zijn omgekomen. Hier
uytis ontftaan, dat de menfehen
ontrent dut gebcrehte woonende
gefeydt hebben , dat Bellerophon

komemdc met lijnen Pegafus A-
mifodars Cimcra heeft van kant

geholpen , en uyt de uitkomft van
dit werk is de fabel verdicht.

(a) Niet iszer meer Waarachtig
dan dat Bellerophons Schip den naam
van Pegafus, of het vliegende Paard t

heeft gedragen , om datter in het ga-
lioen een paardt met vleugelen, tct

eenteeken, ofte als den naam van het
Schip ftont gefneden ( gelijker by ons
veeltijdts een Leeuw ofte diergelijken

voor op ftaat) van welk gebruyk der
Ouden wy bovenin het xvit Capittel

van Europa
, yets hebbende byge-

bragt. Behalvcn de naam en het ge-
fneden beeldt van eenig dier tot den na-
vel toe, hadde een fchip noch zijn Pa-

troon of zekeren Scherm-godt die in

beduydinge in plaatze van het beeldt

daar bet fchip zijn naam van droeg ver-

G 7 Tchij-
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fchijden was , als ftaande dit op de
kampanje en het andere in het gal-

liocn.

H£7'XXXI. CAPITTEL.

Van Velops en zijne

Taarden.

Aar wordt gefeyt, dat Pe-
-L' lops met paarden die wieken
hadden in Pilïa is gekomen, alshy

Hippodamiam de Dochter van

OEomaus tot lijn Huysvrouw
quam verfoeken. Van Pelops

feggeikhetfelve, dat ik van Pe-

gafus hebbe gefeydt. Want lbo

OEomaus geweten hadde, dat

Pelops paarcfen vleugelen hadden^

hy louw gewis niet toegelaaten

hebben dat lijn Dochterop Pelops

wagen foude klimmen. Derhal-

cn moetmen ftellen dat hy met
een
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1

een Schip gekomen is, daar vlie-

gende paarden, inhetGalion ge-
ichildert Monden. En dat hy de
Dochter ontlchaakt hebbende ,

iich daar mede op de vlucht heeft

begeven. En dit is de oorl'pronk

van dit verdichticl.

HET XXXII. CAP ITT'EL.

Van Thrixns cn Helle.

T 7 An Phrixus wortgefchreven,
V dat eenRam hem ibude voor

fcyd hebben , dat fijn Vader hem
foudeflachten tot een offerhande
voor de Goodcn > en dat hy om
die oorfaake fijn Zulter Helle me-
de nemende op dien Ram is gaan
ritten , ende alfbo over Zee geko-
men is in het landtfehap Pontus
aan de fwarte Zee gelegen. Het
is voorfeeker belwaarlijk te gelo-

ven,
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ven, dat een Ram twee Men-
fchen heeft kunnen dragen , en
dat hy hun tot een fchip vertrek-

kende , met hen allebeyde de Zee
overgefwonnen is. Ende waar is

doch de fpijfe en drank voor hem
en hun tween van daan gekomen ?

Want iy hebben 't foo langen
tijdt, alsfy tot die rcys van doen
hadden , londer eeten en drinken
niet kunnen uytharden. Phrixus
heeft, daarna, alshy dienRam ,

die de oorfaake van fijne behoude-
nifle , ja ook fijnen Verlofier felve

was, hadde gefiacht, de vacht

daar van aan (* ) iEetis , die

toen ter tijdt Koning van Colchos
was, tot een morgen-gaaf voor
zijn Dochter gegeevcn. Maar
denkt eens , hoe wcynig dc Scha-
pen toen hebben moeten te beko-
men wezen , dat een Koning zel-

ve een fchaapfvel tot een bruydt-

fchat, voor zijn eygen Docntcr
aan-
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aanneemt,zijn cygcn Dochter niet
meer dan zoo geringen ding waar-
dig achtende, Zoïnmigc om niet

uytgelacchcn tc worden , zeg-
gen dat die vacht van goudt is

geweeft. Maar laat die al van
goudt zijn gewceft, zoo en was
het evenwel niet betaamclijk
vooreen Koning, dathy die van
een Vremdeling en fijnen Gaft
zoude ontfangen, of aannemen.
Zydoender dit noch by> dat Ja-
fon zijn Schip den Argos i met de
voornaamfle van de Grieken der-
waarts heeft gezonden om dat
goude vlies te haaien. Maar,
nochte Phrixus was zoo ondank-
baar niet i dat hy zijnen behouder
zoude hebben willen om het le-

ven brengen nochte het {chip
Argos, zouw daarom niet heb-
ben uytgevaren , al ware die

vacht, fchoon genomen ah van
enkele Smaragden gewceft. Doch



lï

114 TAL^fHtAlVS^
met de zaak ftaat het in dezer voe-

fen.
Athamas de Zoonen van

en Griekfchen Eolus regeerde

toen , en was Koning over

Phrygiën 5 ende hadde tot een

Tocziender over zijne goederen

eenenmetnaamen Crion ofte den

Ram , dien hy waande dat hem
zeer getrouw was , en dien hy in

grooter waarde hielt. Als nu de-

zen Ram gewaar wierdt , dat

Athamas voorgenomen haddc

Prixum aaneen kant te helpen,

zoo heeft hy hem terftondt dit

ftuk bekent gemaakt \ die van

ftonden aan een fchip gereet ge-

maakt, en een groote menigte

gouds daar in gebracht heeft.

Onder anderen reyfdeook Auro-

ra Pelops moeder met hem mee-

de , deeze nam haar gouden

beeldt, dat zy voor haar eygen

f
eldt hadde laaten maaken, me-

e met haar. (.£) Crius, of den
Ram
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Ram is dan met Phrixus en Hel-

len, ende alle hunnen fchat in

Zee geftecken. (c) Hellen het

varen niet kunnende verdragen

is op Zee ziek geworden en ge-

fturven, ende van haar heeft de

Zee den naam gekregen van Hel-

lefpontus, (dat is Heelles Zee.

En wordt tegenwoordig van de

Spanjaarden Eltrecho de Gallipoli

genoemt.) Maar zy zijn in het

EylandtPharos belandt, en heb-

ben hen zeiven daar vaft gezet :

en Phrixus trouwt tot zijn Huys-

vrouw de Dochter van den Ko-

ning ^Ectes van Colchos, gce-

vende hem tot ccn gift , voor dat

hyzijn Dochter aan hem ten wij-

ve gafhet gouden beeldt van Au-

rora , en geen ramfvel. Ende

dit is de rechte waarheydt.

(a)j.)»* Ht'J«*,bmytEaaven,2ijney-

gentli jk die giffen ,
welke den Bi uyde-

gom aan zijn Bruydt, ofte aan die

geencn
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geener

i
placht te geven, die de zelve

voor hem verzochten. Maar hier
wort het aan des Bruydts Vader oerle-
ven voor zijn Dochter, zoo datzy,
als by maniere van fpreeken, daar
voor wierdt verkocht.

(
h ) Eenigefchryven dat bet Schip daar

Pbrtxus en zyn Zufler mede overvoeren een
Ramshooft in zijn voorfteven of galioen
heeftgehadt; en dat Helle ah zy zee-ziek
™erdt

, en braken wldt , tegen bet
boordt van Hfcbip aanleunende in Zee ge-
val en, tn verdronken is. Zie de aan-
teytienmgen op Cap. xvn. en xxx.
(O Sandys pag. 25. Hellefpontut\

zoogenaamt van Helle , de dochter van
^thamas, fyning vanTheben

, enZu-
Sier van Pbrixur, die den hfïigen krvgt-
handel van haar Styfmoiderl&o ontvlucht-
tende

y daar in verdronken is.. \

F HET XXXIII. CAPITTE Z.

1 I Vw ïPhorcyvs c
Dcchtèrsi^

I li V ^n dcl
'

e
!
VvT°rdr mecie een feer

Ij . y bclucchclijk fprookjen ver-

li
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telt : te weten , dat Phorcyn drie

dochters heeft gchadt, die met
haardricn maar een oog hadden,
\ welk zy onder malkandcren,
beurtom beurt gebruyktcn. Die
het nu haar beurt was hetzelve te

gebruyken die zette dat dan in

haar hooft , en zag in dier voegen*
en zoo doende konden fy alle zien

,

nademaal de eenc het oog ge-
bruikt hebbende dat dan aan dc
andere, en die het wederom aan
de derde overgaf. Maar Perfeus

,

alshy haar ftillctjens van achteren
op de hielen was gekomen, heb-
bende die gene die van haar het
ooge toen hadde, aangegrepen,
gebiedt hy, lijnzwaardt trekken-
de, dat men hem Gorgon zal aan-

wijzen, ofte anders dat hy haar
alle drie wilde het leven benemen.
Sy dan door vrceze vervaart ge-
worden zijnde, hebben hem gc-
zeydt waar fy was> hy Gorgon

het
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het hooft afgehakt hebbende, is

door de lucht ontvloden, en dat

hooft Polyótetes latende zien

,

heeft hy hem in een iteen veran-

dert. Maar het isom te belacchen,

dat een levendig menfch door het
aanzien van een dootshooft in een
fteen zal verandert worden.
Want wat kracht en werkinge
iszer doch in een doodt lichaam?
Doch met de zaak heeft het zich

dus toegedraagen. Phorcyn was
een Cyrener : De Cyreners nu
zijn van af komft uyt Ethiopiè'n

,

cn woonen op het Eylandt Cyre-
nen, gelegen buyten ( a) de co-

lommen van Hercules , enbebou-
wen Libyènby deRiviere Auno-
ne.ontrent Charthago,fïjnde over-
vloedig rijk van goudt. Deeze
Phorcyn was toen ter tijdt Koning
over de drie colommen van Her-
cules,en maakte aldaar een gouden
beeldt ter eeren van Pallas, dat ï

(b) vier j
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9

(£) vicrcubiten hoog was. Dc
Cyrcners nu noemen Pallas gor-

gon , gelijk als die van Thracien

>

de Godinne Diana Bendia, de

Cretcnfcrs Diclyma, en die van

Lacedemonien haar Upis noe-

men. DochPhorcyn ftórf eer hy

dat beeldt in den Tempel bren-

gen en inweyen konde> achter-

latende drie Dochters Stheno

,

Euryalc en Mcduia , die alzoo

zy aan niemandt wilden trou-

wen, het naagclaaten crigoedt

onder malkanderen hebben gc-

deelt en zijn elk , over een van die

drie Eylanden Princeffcn ge-

worden. Doch ten heeft haar

niet goet gedacht Gorgon tc vol-

toeyen en een Tempel daar voor

te timmeren, nochte ook niet dat

beeldt onder malkanderen te dee-

lcn* maar dat het tot een gemeen

fchat voor haar alle dricn zoude

blijven , enweg geleydt worden.
J Phor-



1

Phorcyn nu hadde een Macker,
de naafte aan hem in het Rijk,
een goedt en vroom man. De-
zen gebruykten die Vprftinncn
als haar (

c

) oog in alle zaaken.
Ondertuflchen is Pcrfeus een ban-
dijtuyt (d) Argos met een vloot
fchepen wel voorzien van alles, en
een groöte macht van rap Boots-
Volck en wakkere Krijgs-luyden
die met hem op vrybuyt voeren

,
op die zee-kullen komen roo-
ven.

Ende hy verftaan hebbende dat
defe ( c ) Gorgon een Koningin-
ne was over Vrouwen, wel rijk
vangoudt, maar arm en onvoor-
zien van Manvolk , is hy eerft met
zijne fchepen op de ree ten anker
gekomen , en daar zijn berg-plaats
maackende , heeft 'hy , tuflehen
Cyrenen, en Sardos kruyflende,
en nu met zijn volk aan het^ene,
en- dan wederom aan het andere

van
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1

van die Eylanden landende, ten
laatften dien mangevangen gekre-
gen , die voor deeze Koninginnen
als haar oog was. Eenen van haar
heeft hem gezeydt, dat hy van
haar niet anders nemen moft dan
Gorgon alleen, en heeft hem met
eenen bekentgemaakt den groo-
ten hoop goudts. Maai* die Doch-
ter zelve, nademaal zy haar oog
nu niet langer meer in haare
macht hadden, gelijk dat boven
is gezeydt > by malkander koo-
mende hebben iy elk de andere be-
ginnen te befchuldigen. Doch
merekende dat het oog by geen
van haar allen was te vinden, zijn

in verwondcringc gebracht , wat-
ter doch gebeurt mocht weczen.
Perfeus op dien zeiven tijdt daar
aan komende, heeft bekendt dat
hy hunn' ooge hadde, zeggende
dat hy't haar niet zoude wederom
geeven , ten ware zy hein aanwe-

H zen
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zen waar Gorgon was > doende

daar dit dreygement by , 2,00 zy

hem dat niet wilden aanwijzen

,

dat hy haar terftondt zoude ver-

moorden. Medufa antwoorde

dat zyhem dat niet wilde zeggen}

maar Stheno en Euryale hebben 't

hem ftrakx bekent gemaakt 5 en

daarom heeft hy Medufa onthalft

hebbende , de andere twee hunn'

oogwederom behandigt. Alshy

nu Gorgon hadde ontfangen,

200 heeft hyze aan ftukken gefla-

gen, ende van andere een Galeye

eyfehende, heeft hy het hooft van

Gorgon daar in doen werken, en

dat Schip Gorgon genoemt :
waar

mede hy rontomfwermendcdeln-
wonders van alle de ontrent gele-

gen Eylanden heeft gebrandt-

fchat, en die hem geldt wevger-

den op tebrengen het leven beno-

men. En als% op dien zeiven

voet aan het Eylandt Seriphos
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gekomen zijnde van des zelfs In-

woondcrseen zommcgeldshaddc
geëyfcht, en zy dat geldt hadden
opgebragt, zoo is Perfeus daar

na j om de zelve reden , weder-
om op haare markt gekoomenj
maar ly het eylandt Scrophos ver-

latende hebben de wijk genomen.
Perfeus ten andermalen op dc
merkt komende om geit te halen,

heeft daar niet een cenig menfeh
meer gevonden, maar wel ette-

lijke fteenen, zoo groot als ge-
heele Mcnichcn. Daarom zeydc
hy tot dc Inwoonders van de ove-

rige Eylandcn. Ziet toe datiet 11

niet en gaat gelijk het met de Seri»

phiers is gegaan > die om dat zy

geen geldt wilden geven door het

aanfehouwen van Gorgons hooft

in ftccnen zijn verandert.

( a) Hy verftaatdieEylanden , van
welke hy een weynig lager zeydt, dat

de Vader Phorcyn overleden zijnde,

zijne Dochters de (ïorgones, die heb-

H 1 be»
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ben bezeten. Deeze nu zijn de Gorga-

• des, te weten Gorgoo, Gorgas, en

Gorgis } en Xenopnon Lampfacenus
fchrijft, datze gelegen zijn tegenover

hetinzeeuytftekende gebergte Hejpc-

ru eeras , den hoorn van Hefperus^ ge-

naamt, *t welk men hedendaags meynt
te zijn 3e Caap deVerde y De Groenen
Uythoek. De Vrouwen die op deeze

Eylanden plegen te woonen, zeydt-

men dat ongelooflijk fnel in het loopen

tijn geweeft. Plinius fpreekter dus

van : In deeze Eylanden is Hanno den
Veldtoverften van de Chavthaginen-

fers gekomen^ ende heeft by gefchrift

nagelaaten, dat de Vrouwen aldaar

ruw en hayrachtig van lichaam waren ,

cn dat zy 't de Mannen met loopen af-

Wonnen.
Diodorus fchrijft dat de Gorgones

zeerftrijdtbare Vrouwen zijn geweeft

in Africa ,
tegen welke Perfeus oor-

loogende de zelve overwonnen ,

en hare Koninginne Medufa gedoodt
heeft.

Herberts in zijne Reyze pag. 187.

Op den elfden van November waren tof

parallel of neven dt Capo Verde , of den

Groenen uythoeh , als mede de Gorgades

,

ver-

li.
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verwaarde en beroemde EyJanden by de ou-
de Dichter/ , die alhier de woonplaat/
fielden van de drie Gorgon/ , Medufa

,

Sthenia
, en Euriale , de Dochters van

den Koning Phorcys , Zoon van
Neptunttó, die door hunne uyftekende
fchoonheydt en gekrulde bïonte of gulde
locken

, ( daar de Dichter/ fiangen of
maafon

)
cp hun»" naakte fchoudcr/ v/oe-

yende, de %s4anfcbouwcr/ gelijk ah in
fieen veranderden.

Jan Moquet in zijn zefte boek
pag. 150. De Stadt Caliz o/Cadiz
*&as eeripdt/ dat vermaarde Cadis , daar
men zeydt , dat Hercules de Gerions
ovrwonnen hebbende

y zijn gedenkwaar-
digepyJaaren plan te , ah doen hit eynde en
vytterfie van defchecpvaart zpnde : maar
na deze eeuwen hebbende Portugefen en
Spanjaarts gelukkelijker het püis ultra

,

ofte noch verder , gevonden
, w$H haar

in 't lang en breed't den doortocht
, daarge-

teel Ooften en weften gegeven beeft.
Deeze pilaren van Cades waren, of de
twee bergen van Abyla en Cal pc,, ofte
hit uytterfte van de engte

, dy een na de kant
van Mnca end' ander van Europa föm
indaagt CeOMi en Algezira: oftewel
recite pilaren van koper, cfï van goudt

H
* en
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en zilver onder een gemengt , die door

Hercules in den Tempel van de Schikgo-

dinnenge/lelt ivaren > en daar na in den

Tempé! aan hem.in Je Stadt van Gades
toegecygent. Deeze -engte is zcdert Gi-
braker of Gabel TeriF, dat is den berg

van Tarif gmoemdt ; ter gedachtenijfe

van den vermaarden Heydenfchen Oorlogs-

beidt ^ die Spanjen inkreeg. De Stadt

Gades // eertydts Jjeel volk/uk geiveeft ,

en is heden een \leyne Stadt , vermaart

em de zoutmijnen , en om de Almadra-
yes, rfevi{fcberyevandeTo\\\\v.S. Voot

dcezcn <vïas het een Eylandt , meer dan
zeven-hvndert treden van hetvaHe landt

gelegen y maar nu ijjer niet meer dan een

kleynen dfh die het affcheydt.

(h ) Cubitu* of'cubitum. Den arm
van de handt af tot den ellehoog toe ,

Zijnde de mate van een elle oft andtrhalven

voet.

( c ) Hier door geeft hy le verftaan

eenige uyt de Dienaren der Koningen
en Vorften, die hnnne Heeren aan-

dienden , dat hun nodig was gewee-
ten. Dat die oom* en oogen plegen ge-

noemt te werden , blijkt uyt de beken-

de plaats ApullejusinhetDoek van de

.Wereldt, daar hy van de macht van

Cam-
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Van de Ongeloofljhe Htftorien. 1 17

Camby fes en Darius fpreekt , onder hen>

zeydt hy , waren verfcheyden ampten.

In bei gevolg van den %j>ning waren ette-

lijke wapendragers ; maar uiterlijk waren

Jy yder bewaarders van de plaatzen y

deurwachters en portiers. Doch onder de

zelve wierden eenige deoorenvan dei* i\o-

ning , en ds oogen van den Ovcrjlen ge-

noemdt.

(./) Is een Stadt in Grieken, daar

alle Grieken ^4rghi van gemoede

werden.

(r) Hier Cchï)V\tMedufa door verftaan

te worden, die uytftekender wijfen

wierdt Gorgon genaamdt om dat zy de

fchoonfte van de drie Gorgonx is ge-

weeft. Eender meindt dat de boven-

genoemde Gorgones Phorcynx Dochter

niet zijn gewcefl: ; maar dat zijne

Dochters geweeft zijn, Enyo, Pephydo

en Deino.

H HET
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HET XXXI V. C<s4PlTTEL.

Van de ^Amazonen. -

VAn de [a ) Amazonen zcydt-
mcn datter geen Vrouwen

zijn geweeft s maar uytheemfchc
mannen. Want zy droegen lan-
ge rokken, tot de hielen toe , ge-
lijk dat een wijze was by de Traci-
fche Vrouwen (b) en bonden het
hayr met moeren om hunne mut-
zen op gelijk als een krans \ fchrap-
ten hunne baarden tot op de huydt
toe glat af -> en daarom wierden zy
van hunne Vyanden Wijven ge-
noemt. Maar voor het overige
Waren de Amazonen, dooreenen
ingeboren aardt zeer manhafte
Soldaten, (c) Datter een gantfeh
Hcyrleger van Vrouwen zoude
zijn geweeft , wat fchijn heeft dat
van waarheydt ? nadien die nu ter

tijdt
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VandeOngelooflykeHiftorien. 12,9

tijdt nergens gevonden wor-
den.

(a) Datter, onaangezien dat het
geene de Ouden van de Amazonen
gefchreven en gelooft liebben beuze-
fenzjjn, evenwel elders Vrouwen ge-
vonden Worden , en waar,- dietegens
liare Vyandcn te Velde trekken', en
oorloge voeren

,
fcliijnt te blijken uyt

de reyze van Jan Moquet in z#* eer(ie

Boekpag. 15, z6, 17. Hygetuygtdaar
ook dat zy na de verzierde Amazonen
meede Jimazonen wierden genoemt.
En zeydt aldus j Een/ge hebben derivie-
re der Amazonen ofte Oregliane ge.
noemt voor die van Maragnan

, maar an-
dere ixillen daar twee van maaken . en
&gg** > haare monden eenige hondert
tnülen van malkanderen zijn leggende
maakende dis van Maragnan aan de
noordtzijde een affcheydinge van Brafil

,

even als de Riviere de la Plata, ofziï-
verftroom , d

1

andere aan de zuydtzvde :

alleJceze
ft
roomen of rivieren komen van

de bergen van Peru
, zijnde d'alderboogftc,

en befivaarlijktte om te beklimmen
,

van H overige deel der geheele mereldt.
Den firoom der Amazonen fa zeer <wjjt

H $ in



I

in haar inkominge. by na vijftig mijlen ,

van het eene tot aan het andere ejnds des

I Landtt , en heeft in haar verfcbeyden

groote Üylanden , De Zee loopt aldaar op

de uercn harergetyen zeerfneUelykenop en

af, en brengt wet haar menigte van vruch-

ten, hoornen , en planten te rugge , wel-

ke zy langs de kuft , (
die vol bojfchen is

)

ontwortelt. Want alzoo de Oevers heel

laag zijn, loopt de Zee onverhindert heel

verre in het landt. De verwe van het wa-
ter dezesftrooms trekt op het nienijn. IV)

bevonden die meer dan dertig mijlen inde

Zee zoetachtig. In de zelve ,
dertig of

veertig mijlen innrwaarts zyn ook eenigc

Üylanden daar hun de Jlrvdtbaare Vrou-

wen, Amazonesgenaamt ,
op zyn ont-

houdende voerende de zelve oorlog met die

van het vafie landt op de kuft van Brafil

:

en die aan de andere zude , daar di* In-

dianen , na de Caap Vayanpouc tvoo*

ven, dat zyn hunne vrienden , enbondt-

genoeten , en daar meede trekken zy uyt

ten oorlooge. Deeze Vrouwen dan om
voort te teelen y hebben alle jaren te doen

met de zelve Indianen, in de maandt

pan April , engeven daar toe aan de zei*

ve een teken , wanneer zy begcertn , dat

die tot baar overkomen, en dat alle dagen

en
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Van de Ongelooflyke Hiftoricn. 1 2

1

Mimi -|f4fl de voorfebrercn maandt ; voorf*

enjlaan \y met tce , dat de\c Iiuhmen fitrktt
tn kaart Eylattdcn komen , danfy xclver w," ,

Jldlende \i cl> enige ran bun aan de haren, om.
die te bevaren; terwnlc d' ,vidcre bartn tiult

met ge; ic14*te doorbrengen , daar na gaan de

X.ehe Wacbtcïj]"en ran gelnken op baart beur-

te , ben mede rervrojlnken , en alxjoo heftedm

*y dien gebclen lieffèlnken maandt in rroy-

Ir.kheydt en geneugten. As tot eynde van bet

war baare vrienden en bondtgenooten tot bun
wederkeren , en ^y onder tuf], ben komen te baa-
ien > koo bewaren x.y daar van maar alleen de

rrouwelnkc rruebten , en geren de mannelijke

aan de mannen over , om die mede tt nemen ,

willende dienJlag niet langer dan een utar onder

haargedoogen. Index^e \,ouw bet waarfchyi-
Ink *S)n y dat de wonen , dien x.y dcij! I n-
di Uien worden mede gegeven , naderbandt noch

wel te doen komen te hebben , met hunne Znfiers

en na bloedverwanten , te meer alxjao %yalti\dti

gewoon xj)n tt wekken, de kinderen der ge
ner , die met baar te doen gebadt hebben En
dewhle dezje Indianen ran bet vajle landt ge-
troHWt Knn , koo en dienen hun de^e Amazo-
nen anders nergens toe als tot mendimien , en

die deeene den anderen vtrenigen doen m tee-

ken ran liefde en goede gencgentbeyt tot mal-
kanderen. Aangaande 't gene enige wifte»

Keggen , datfy maar eene borjl Kjmien hebben ,

£ 6 *>*
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en d' andere ofbranden y op de maniere
der oude ^Amazonen , die aan de fjtroom

Tanaïs , en ThermodoÖn gewoont heb»

ben, zulks zijn allernaar verzierde ver-

dichtzelen. Doch waarachtig is het
,

Jat deeze de melk van haareeene borjl la-

ten verdroogen , om alzoo te vryer met den
boog te konnenfchicten : ende het k*n zijn %

dat men aldus^het zeggen der Ouden ook

moet verftaan . De Zoon van den t\oning

Yapoco zeydt my onder anderen, dat

deezeVrouwen^t hayrvanhaare vrouwe-
lijkheydt heel lang draagen , en zulkx kern-

men ah hethayr hunnes hoofts^ ende dat

Zyvanzttrgrootegeftaltc zijn: zeyde ook

noch y dat hy in haar landt geweeft was ,

tnet zijn Oom Anacajoury. ffy en kon-

den haar niet gaan bezoeken , gelijk ny
wel wenfehten te doen , vermits de af-

vlietingenvan het water aldaar al te fierk

gffchieten voor defchepen ,
ja zeiver voor

ons fchip en jacht , 'tgeene airede genoeg

na V water helde : en dewijl de vloeden

aldaar na de kuften trekken , k*nmen der-

waarts niet komen y dan met een roey-

febuyt , ofte met de Canocs der Indianen,

die niet boven een voe4 water diep gaan»

Ziet daar alle het geene ik hebbe konnen er-

varen van deezi Amazoncs. HWelk my
dott
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Van de Ongeloofljke Hifiorien. 1 5 5
doet niet in twijfel trekken Vgene wy daar

van befebreven vinden bi de beroemde oude

Schrijvers. Men bout ook datter noch ee-

nige diergelijken gevonden worden in

Afirica , ontrent de Caap de bona Efpe-

rance, ofte het Hooft van goede Hoo-
pe, in het lyomnkryke van Monopota-
pa. En wat lager. Erancois Oie-

glianus, Caftiliaan , beeft (in H jaar

1541) een riviere of jlroom gevonden ,

dieuyt de Provincie Atunquixo is vlie-

tende , gelegen dertig mylen van de Au-
ftralif..iie Zee. Dcezc van Peru wr-
trokken zijnde volgde dien firoom over de

400 mijlen , afvarende eenen reebten weg
tet aan baren mondt t en meer dan 1 700
in haare krotnmigheden , en omwegen ,

vindende aldaar^ veele volkrijke Eylan-

den ; en was acht maanden lang op deeze

reyze , in dmz^tderley gevaren en onge-

Jegentbcden : dezen beeft aangebracht dat

hy op zeekeren Oever dezes firooms gevon-

den hadde Vrouwen die met den hoge

fchooten , welke dy Amazonen zijn , en

hielden de Spanjaarden , aldaar met hun
gevecht. Columbus//* zijne tweede rey-

ze hadde aireede deze Amazonen ont-

dektopziker Eylandt y 't gene de India-

nen Madannina ofte Matinina noemen,

H 7 Ik-
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1^4 PALvZVHsATVS,
Dezen Capiteyn Oreglianus gaf dien
jlroom, of riviereder Amazonen, haa-
ren naam.

(b ) Hoe zeer het krullen
, opbin-

den en toijen van 't hayr , en de klee-
ren de Mannen Wijven kan doen fchij-

nen
, ja tot halve Wijven maaken

:

kan yder leezen in het tweede deel van
den Raadt voor de Scheurzieke Hayrkloo-
vers zeer geeftig gefchreven en uytgc
geeven van de Heer Florens Scbuyl

,

Profffor binnen 's Hertogen-Bofch
,

daar hy de fpreuke des heyligen Pauli
i Corintb. xi: 14. onderzoekt, begin-
nende pag. 13. tot 41. toe. Inzon-
derheydt pag. 18, 19, en zo. daar wy
dit leezen. 't Enfcbeen baar (denCo-
rintheren ) niet ongeraden

, bemfftns
andere ongebonden dertelheydt > malkan-
deren boven maten te behagen : zo dat de
mansperfoonen , om het willige vrouw»
volk op alle manieren te gelieven , do
vrouwsperzoonen zoo volmaakt achteden %

dat zy haar als do volkomenbeydt van alle

volmaaktheden , fchierm alle hare manie"
renen cieraadt , byzonderlijk inde hayr-»

lokken , zoo zorgvuldiglifk navolgden ,

dat decze door wijfachtig hayr opgepronkt*

tncysjes'knecbtf ) meervrouwen in wans
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Vm de Ongelooflyke Eiflorien. i 3 y

\leeren , als oprechte tnanfperfoonen ge
lykfcheenen. ]Ji znyg dit niet uyt mijn

duym , die aardige Martialis , die Hgeen
aanmerken* waardig is

, ten tijden des

tSlpojlels Pauli gehejt heeft , fl hriift dit

van de Corintheren uytdruhkelijk in een

veersjen. Libr. x. Epiffr. lxv. ad Fer-

nabium , ^tgee,n inons y Nederlandts al-

dus Iuydt :

Carmenio, dewijl gy roemt, dat gy
een Borger

Zijt van Corinthen ; 't geen verwijfde

Pronk bezorger

,

Genoeg blyht uyt uw aardt, en ik een

Spanjaartben

,

Waarom noemt gy mijn Broer
,

die 'k voor geen Broer en ken ?

Gelijk gymyr* Gy fchroeft met gefri-

zeerde krollen

,

En ik laat 't Spaanfche hayr flegs langs

mijn ooren rollen.

Gy fchrapt, en plukt, en tooyt u
daag'lijx als een Vrouw

En ik ben aan mijn wang , en bee-
nen ruyg en rouw

,

Gy lifpt , en piept , en fchijnt uw'
meysjes mondt te pijnen

,

Om door een fijne fpraak een tanger

diertefchiinen.

Uw
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136 PAL\s£PHATVS,
Uw* ftem is ganfch verwijft, uw'feg-

gen heeft geen klem,
Mijn dochter heeftal vry wat man-

nelijker ftem

:

Eer zouw een maffe Duyf des Arends
Broeder fchijnen

,

En een vervaaarde Geyt Leeuws Broer,
alsgy den mijnen;

Daarom Carmenion noemt my niet
meeruw Broer

Op dat ik u niet noem mijn Zufter,
ofeen Hoer.

Daarhooren'wy hoemeysjef-acbttg zich
de CorinthifchcMant-perfoonen oppronk-
1en , zoo dalmen de Corin-tifchcpronker»
tjens uyt andere natiën kende

, dewp/e zy
van zulken flag waren , ah deze

» op
wien dit geeft tg dicbje in >t Utijn aldus
ïuydendegemaakt /'/.

Cincinnatulus ille , cui undulati
Properique humerosgravant capilli

,

Quiterfacute, bkefulaque voce

,

Qui Poetis oculis , graduque molli

,

Et pi&is fimulat labris puellam :

Heri, Pofthume, nuptias parabat,
Cum nequiflimus omnium Sacerdos
Urbanus tarnen& facetus hercle
Utra fponfus erat j-ogaret csepit

Dat
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Dat is :

Hoor
, Vojlhume, 'k moet u zvat kluch-
tigsgaan verbaalen

,

Diegefrijeerde bol , tuien/ zzvakktfchou-
derhladen

liet glad gekamde hayren krollen overla-

den,

Die dooreen kHvcknd vel en Jifptndt ta-

tualen,

Die door geiloog-gelonk, en triWUn
langs de ftraat

,

En doorgefchildert fchoon een oprecht

meysjt laat
,

Die zelve nam korts voor een zoete mcit te

trouwen

,

Maar degejleept Paap z*gh 't alle bey voet '

fTroHWfn
Ofteere meisjes aan

y en zey zooflechjes
heen

,

Zegt Dochter, veie is doch de Bruigom
'

van u tixcen.

Dit is dat PrimafiHS cm Difcipel van AugH-
Jlinus ook getuigt > ^.eggende ovtr defe plaats t

dat vuoi het E i.m^chum .le C ^inrhiiche
mans en vrouwen Zondet ondérfcheydt
lang hayr drogen De Griekfchc Oudtvader

Tertulhams > als ook Clemens Alcxandruws «

cn anderen klaagden her orer , &fjpfcfc > dat

bet
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i^8 PALvZPHsATVS)
het mannelijk geflaebt enige bedrieglijke kon*

Jlen beeft , reaar door Ky baare gedaante veran-

deren, datmen buyten , of voor verwijfde, of

voor' balf man half vrourv Xfiude aanxjen:

want (yfrifeerden en krulden baar hayrniet al-

ken , maarfy wjlent oêk in een rendte , gelijk

de meys)es baare tuyten te leggen.

(c ) Ik houde dan dat de Oude
Amazonen , maar verdichte ofte zoo-

daanige perfoonen zijn geweeft, als

onfen Autheurzeydt, enzaluytTol-
lio metEuftathio wederom zeggen:

Wiekan'tgelooven, datter een heyr-

leger , Stadt , ofte een ganfeh volk is

geweeft beftaande alleen uyt vrouwen

,

zonder mannen, en dat zy hebben

kunnen beftaan, niet alleen beftaan

,

maar ook in andere Landen invallen,

ja ook den zegen daar van daan bren-

gen? dat is even zoo veel, als ofmen

zeyde dat toen ter tijdt de mannen

wijven, en dé vrouwen mannen zijn

geweeft.

HET XXXV. CATITTEL.
Van Orpheur. -ij

TT Et is mede een beufelachtig

Al gerucht > datter van Órpheo
loopt,
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loopt,, dat alle vier-voetige die-

ren, ja ook het gevogelte en de

boomen hem navolgden, wan-

neer hy op zijn Cither fpeelde.

Doch ik achte dat het dus is toege-

gaan. Dedulle (a) Bacchanten

vernielden in het Landfchap , Pie-

rïa de fchapen , en alsW noch veel

meer ander gcwcldt hadden be-

dreven begaven zy haar na de

bergen , alwaar zy eenige dagen

lang gebleven zijn als de Burgers

nueengeruymentijdtna haar ge-

wacht hadden , voor hunne Vrou-

wen en Dochteren begonden

bekommert te werden , vree-

zende dat haar cenig onge-

mak was over-gekoomen j zoo

hebben zy Orpheus doen haaien

,

en op hem verzocht dat hy een

middel wilde bedencken ,om haar

van het gebergte te krijgen en

wederom tot de haaren te bren-

gen. Hy een feeft ter ccren van
B ; (den



140 PALzAEPHATVS,
(den Wijngodt) Bacchus, heb-
bende ingefteldt, zoo heeft hy
met op de Chiter te fpelen , deze
razende Vrouwluyden tot zich
gelokt y Sy, toen eerft hunne
(b) plakken, en alderley groene
takken , of meyen in hare han-
den genoomen hebbende

, zijn

daar op van het gebergte afgeko-
men. De luiden dit wonderlijk
fchouw-fpel ziende, fcheen het
hun in het aldereerfte , als of de
boomen , ftokken , en ftaaken van
den berg quamen aflopen. En
zeyden daarom , dat Orpheus, met
zijn fpelen op den Cither , de boo-
men van de bergen dede afkomen,
gevende alzoo oorfaake tot deze
&bel.

( a ) Deze Bacch* waren PriefterefTen
vrinden Wijn-godt Baccbus, die alle
drie jaren in raferniê*

, (miflehien van
den wijn du] gedroncken zijnde) de
feeften van Bacchus vierden met een
zeer groot gehuil; hebbende in hunne

eene
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eene handt lange ftengen daar wijn-

gaart rancken om gewonden waai en ,

ofte ook het lofvan ecnige andere hoo-

rnen , en in de andere een plak.

(b) De Ouden plegen het beelt van

Bacchuszootemaaken, dat hy in de

rechter handt een plak , en in de fhno

ker eenige mankoppen hadde; met de
plak beduidende , dat een dronckaart

(tra ftè verdient ;
endedathy des ande-

ren daags pi jne in het hoort hebbende

,

Wanneer wederom hy nuchteren

wordt', ende bemerkt dat hy zich be-

zondigt, enalle zijne eygeue gebree-

ken en fouten ontdekt heeft , ook dan

berouw van zijn dronken-drinken

krijgt , met de heulbollen , dat hem
niet nutter is dan flapen. Dewijle de

Wijn-godtnn een plak voert, en den

wijngaart met ftokken en ftaaken on-

derftut, en daar om geleidt wordt:

zoo zietmen de reden wel , waarom
de Bacchanten in de eene handt een

plak, en in de andere een ftok hadden

die met wijngaart rancken ofander loof

omwonden zijnde, tbyrfm wierdt ge-

noemdt, 't welk een fcherpe ftok

was daar veil of klim op omgeflingcrt

HST
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HET XXXVI. CAV1TTEL.

Van Tandora.

\ T S een onverdraaglijk neggen
A dat van Pandora wordt ge-

zeydt , dat zy uit de aarde geboren

lijnde , andere een gelijke gedaan-

te konde geven als zy hadde. Het
dunkt my dus te weezen. Pan-

doraiseen Griektche Vrouw ge-

weeft, geweldig rijk* die zoo

meenigmaal , als zy uyt moftgaan

en op ftraat quam , haar zeïven

dapper oppronkte , en haar aan-

geficht met een falve , van feeke-

re aarde gemaakt blankkettede.

Dus is het met de laak gelegen $

maar het is metter tijdt verdraayt

tot een vertellingc, die onmoge-
lijk is.

HET
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Vm de Ongelooflyhe Hifiorien. 1 43

HET XXXVII. CAPiTTEL.

Van het gcjlacht der Etfche-

bomen, of het Volk van de

Effchen boomcu geteelt.

EN wat is zer zotter dan dat

de eerfle Menfchen uyteen

( a ) cflehenboom zoude gekomen
zijn? Maar daar is eenen Mclitis

geweeft na welken de Vrouwen

( a ) Meliën wierden genaamt 5

gelijck alle de Grieken na

(b) Hellen Hellens worden ge~

noemt, cn de lones hunn' naam

van (c) Ion hebben. Doch het

yzere en kopcre gcHachtis nooyt

geweeit.

( a )
(AiXioi Melia , is een effchen-boomx

hiervandaan koomt Melios of

Melius , als ofmen zeyde van der Efch,

7.00 hebbenWy onder ons die van der

Linde , Pereboom, Appelboom en 700

voorts worden geheetcn , treckende

hunn
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144 P^LtsZPHdTVS,
hunn' Van ofbynaarn van die boomen.
Op de zelve wijze zijn deze Vrouwen
na Melios /<ia/*< meiiai , 't welk eigent-
lijk Eflchen-boomen betekent Mclien
genoemdt.

{b ) Hellen ofte Hellenes, gelijk
EilhardusLubinuszeydt, is Ducalioms
Zoone geweeft.

N

( c ) Ion is geweeft de Zoone van
Xuthus, die de Zoone was van Hel-
len.

HET XXXVIII. CAPJTTE L.

Vin Hercules Knctz.

MEn vertelt dat die , ( te we-
ten Hercules knots

, ) (a) van
zelfs bladeren heeft gekregen.
En daarom wiert die Phyllites,
dat is de bloejende of gebladerde

( Knotz ) genoemdt en hoewel-
ze van haren wortel afgefcheurt
was, zoo heeft zy niet te min by
het kruidt in de aarde gefteken

zijnde.
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j4 ?

pijnde, nochtans lot gefchootcn.
En hier uyt is de (abel gefmeet.

(*) Daarisverfcheyden hout, dat
waar in de aarde gefteekén zijnde wor-
telen krijgt

, en waflèn zal : In zonder-
heydt het hout van olijf-boomen, en
2ulk een tak was die Knotz, welke
Hercules van een boom a^efcheurt en
gebruikt hebbende, wederom in de
aarde heeft gefteeken. Ja men vindt
zommige kruiden die aan de balcken
hangende noch watten

5 als Hemel-
fleutel en diergelijken.

HET XXXIX. CA?ITTEL.

. Van Caton.

\T An Ccton , loopcn deze praat-
V jens , dat hy gcwendt was uyt
de Zee tot de Trojanen te komen

,

cn alszyhcm dan ettelijke Doch-
ters tot zijn proy gaven, dat hy dan
wederom ging van daarhy geko-

I men
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menwas j maar als zydat niet en

deden, dat hy dan hunn1 geheele

landtfehap verwoefte. Doch wie

en ziet het niet , hoe blaauw dit

komt, dat mannen hunne Doch-
ters geven zullen om onteert te

worden ?Maar hy was een Koning
machtig van rijekdom en inzon-

derheydt van fchepen, die de gant-

fchekuft van Afiën, die de Tro-
janen bezaten > onder zijn gebiedt

heeft gebracht. En zy gavenhem
contributie ,

?
t welk zommige

fchattinge noemen j doch het geld

was toen by de Menfchen noch

niet in gebruik gekoomen 5 maar

zy hadden flegs alleen hunnen

huysraat, endatzy tot het dage-

lijx gebruik van nooden hadden.

Zoo leyde de Koning dan , die Ce-

ton wierdt genaamdt eenige He-

den dezen laft op , dat zy hem
Paarden verfchaffen, en andere

wederom , dat zy hem jaarlijk

eeni-
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cenigc jonge Maagden moftcn ge-
ven. Maar andere volkeren , die
geene Griecken waaren, noem
den denKoning wiens naamCcton
was (a) Xïrfr fKcctos,) dat is

een walvifch te zeggen / / als of
wyzeydende Walvifch.) De Ko-
ning Ceton dan op den gewoonli j-

ken beftemden tijdt omgaandeom
zijne fchattingc in te vorderen,
plaagde diegeweften, wdke.de
zelve weygerden te betalen ge-
weldigj enishyjuiftopdien tijde
na Trojcn getrokken, als Hercu-
les daar gekomen was met een
groote heyrkracht van Griecken,
den welken Laomedon in zijnen
dienft heeft aangenoomen. *

Als
nu Ceton zijnen troepen overge-
scheept en gelandt hebbende het
landt beftont in te trekken, zoo
zijn Hercules cn Laomedon hem
tegen gerukt en hebben hem
overwonnen, Dit dus gefchiedt

I 2* zijn-
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zijndfe, iszer dit verdichtfel uyt,

gemaakt. ^
( a ) w?t©- foetof , beteikent alderley

grootevifch, als daar is, deWalvifch,

Dolphijn Potviflehen , enwat des meer

is , met'namen die geen kuyt fchieten ,

maar hunne jongen werpen, gelijk de-

landtdieren. En is deze Kooning waar-

fchijnlijk , door een kleyne verandering

van zijnen naam, van wegen zijne

roofgierigheydtin plaatfe van Ceton,

Keetos genoemdt geworden , fpelende

die luyden alzoo met de gelijkluydinge

vanhetwoordt.

HET XL. CA?ITTEL.

Van Hydra.

TW
>f
En fceydt , dat Hydra een

ïich onthielt ontrent den poel

Lerna , dathonderdt hoofden had-

de , en maar een lijf"> en datter,
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als hem een hooft wierdt afgehakt

terftont wederom twee andere in

de plaats quaamen; en van gelij-

ken meede, dat Carcinus daar by
gekomen is , en Hydra geholpen
heeft. Die dit gelooft die is voor-

waar wel mal. Want het is t' ee-

nemaal gelogen. Maar met dc

zaak is het dus gelccgen. Lernus
is op dien tijdt een Koning ge-

weeft , als de Mcnfchen noch maar
met gebuerten of op Dorpen by
malkanderen woonden. Elk van
die plaatzcn hadt zijn eygen en by-
onderen Koning 5 onder welJcc

tcnelus , Perfeus Soone, over
ycenen , de aldergrootflc en

volk-rijkftc plaats, regeerde, nu
Lernus onder hem niet wilde bui-

gen, zoo is uyt deze beginzelen

zulken haat ontftaan, dattet tot

een openbaren oorlog is uitgebar-

ftcn , en zy beyde malkanderen

dan om zoo geringe oorzaaken bc-

1 3 krijg-



krijgden. Lcrnus nu, hadde op
den weg en de aankomfte waar
doormen in dat Landtfchap moft
koomen een klein ftedeken lig-?

gen, dat vry fterk was, en van
vijftig kloeke Boog-fchutters
wierd bewaart > welke zy geduu-
rig, nacht en dag, zonder ophou-
den op den toorn zonden. Dit
ftedeken wierdt Hydra genoemdt.
Eryfthus fchikt dan Hercules der-
waarts , die ?

t ook ingenomen
heeft. Die onder den toorn fton-

den en dien van onderen beftorm-
den , wierpen met vuur op de gee-
nc die den toorn befchermde 5 van
dewelke, indien yemandt getrof-

fen wordende ter nederviel, met
naamenalshet een goedt Soldaat

was , zoo wierdt flux des zelfs

plaats wederom van twee andere
vervult. Als nu Lernus van Her-
cules in dusdanigen oorlog wierdt
gehouden, zoo heeft hy vremt

Krijgs-
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Krijgsvolk ia dienft ontbooden j

en is alzoo zekeren Carcinus , die

groot van krachten en een dapper

Heldt was by hem gekoomen,
brengende een leger volks met
zich > dezen heeft hy tegen s Her-
cules te velde gebracht. Daar na

is lolaus, de Zoone van ïphiclus,

en Hercules Neef, te weeten zijn

Broeders Zoon , met een gantfeh

leger van Thebanen Hercules te

hulpc gekomen. Hv heeft ook den
toorn, die in Hydra ftont , ver-

brandt '

y en met deze bykoomende
macht heeft Hercules haar , dc
Meceners namentlijk , overwon-*

nen , Hydra tot den grondt toe

gcflccht, en het gantfehc leger,

zonder datter yemand kondc ont-

vluchten ter neder gehakt. Dit
dus gebeurt zijnde is hier uyt een
fabel gekomen , in welke ge-

fchrevcn ftaat , ( * ) dat Hydra
een (lang is geweeft , en alzoo

I 4 heeft-
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15-x ?ALv£?HATVS,
heeft men een fabel verdicht.

(a) Heraclituszeydt, Sy meet voor-
zeeker veelejongen tebksn gehadt

, welks
te z*men met haar levende en vechtende

,
zy, terizijle die onvoorzichtig cnamen
aankruipen heeftgedoodt.

HETXU. C4TITTEL.
Non Cerberus. ^

*~7 Oomen zeyd is Cerberus een
driekoppigen hondt ge-

weeft. Het is kennelijk, dat de-
Zen hondt

, gelijk als Geryon me-
de na de Stadt (a) Tricarcnia,
(Tricarenus, >t welk eygentlijk
Drykoppig te leggen is,J is ge-
noemdt ^eweeft, en dat dit leg-
gen , gelijk ook dat van Geryon
fijnen oorfpronk daar van daan
heeft genomen. Ygelijk hadde
dan den mont vol van dien groo-

ten
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Van de Ongelooflyke Bifioricn. 1 5^
ten en fchoonen Tricarcnifchcn

hondt. Van den welken ook ge-

feydt wordt, dut Hercules hem
uyt de Helle heeft opgebracht.

Doch daar is yets duidanig ge-

fchiedt. Geryon hadde om fijne

ollèn te bedwingen en by malkan-
deren te houden twee groote en
jonge honden; waaarvanden ec-

nen Cerberus en den anderen

Orus hiete. Doch Hercules heeft

Orusinde Stadt Tricaria, doodt

geflagen , eer hy de beeften kon-
de weg drijven > cn Cerberus is

hem van felfs met de beeften nage-

volgt. (£) Een man van Myce-
nen , met namen Maloflus , is als

dul na defen hondt geworden , en

heeft eerft Eryfthcus gebeden,
dat dien hondt

(
hem mocht gege-

ven werden : deze hem dat wey-
gerende, maakte hy de Harders

te vriendt te krijgen, die den

hondt Cerberus in een (c) fpe-

I £ lonk
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lonk in Loconia , by de Stadt
Taenarus opflooten > en brachten-
der teven by , om van hem ge-
dekt te werden. Maar Eryfteus
heeft Hercules uytgezonden om
den fyond te gaan zoeken \ die het

feheele Peloponneius doorwan-
elt hebbende 5 ten laatftcn by

die plaats gekomen is , daarmen
zeyde dat den hond verburgen
was } en in dit hol gaande heeft hy
den hond daar uytgehaaldt. Hier-
om zeyden de Menfchen , dat

Hercules als hy door dat hol ter

hellen was gedaalt, den hondt
daar van daan heeft opgebracht.

(a) TptKupï*®* Tricareenoty eenen van
Tricarenia ofTricaria , waarom de in-

woonders van die Stadt Dryhoofdige
wierden genoemdt , te Weten van drie

heuvelen of toppen daar die Stadt op
lag. Zie cap.xxvt vanGeryon.

(*) Plutarchus maakt in zijn The-
fcus gawagh van Aïdoneus van MoloP
fen ; die als hy Hercules ter faerberge

had-
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hadden ontfangen, en by geval van
Thefeus en Perothous hadde gepraat

,

watftukzy uytgevoert, en wat ftraf-

fezy ontdekt zijnde, daar voor had-
den te lijden , zoo is Hercules te on-
vrede geweeft over het fchandelijk

einde van den eenen, en het gevaar
van den anderen , Want een wêy nig te

voren hadde hy hem vertelt , hoe The-
feusom Perithous te helpen met hem
in Epirus was gereirt tot Aïdoneus,
den Koning der Moloflen, die zijn

Vrouw den naam van Perfepone, zijn

Dochter van Proferpina , en zijnen

hor:d van Cerberus, hadde gegeven;
en hoe die de vryers van zijn dochter
belafte tegens den zeiven te vechten

,

onder belofte , dat wie den zelvcn qua-
me te overwinnen , dat hy dien zyn
Dochter ten huwelyk en tot een Wijf
zoude geven. Maar dat hy , zoo
haaft als hy gewaar wieidt , dat Peri-

thous gekomen was niet om zijn Doch-
ter te vrijen , maar om haar te ont-
fchaken , hen allebeyde gevangen
heeft laten nemen , en Perithous ter-

flondt van zijnen hondt Cerberus doen
verfcheuren , en Thefus in boeyen doen
Haan en wel nauw bewaren ; doch dat

I 6 hy
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if6 PAL<l&PHsATVS>
hy -hem namaals aan Hercules heeft

wederom gegeven.

» (?) Zeker Landt-befchrij ver zeydt,
aangaande dit hol , in de Bay van La-
COniën. Doch op den oever , dieah tive

hoornen in zee uytfleekende de haay maakt
leydt de Stadt Tenaurum : en de ftrant
zich daar verre in zee uitfleekende , ftaat
daar op in een bofch den Tempel van Nep"
tunut : achter den zeiven *voas een groot

diep hol y door het welke wen verdicht dat
Cerberus van Hercules met gevoelt uyt de
Helle isgehaaldt.

HETXLll. CA?ITTEL.

Van ^Alceftes.

VAn haar wordt een droevige

fabel vertelt^ ( te weeten, )
datzy als ( haar man ) Admetus
na by zijn doodt was gekomen,
gekoozen heeft voor hem te fter-

ven r en dat Hercules door die

groote liefde, welke zy haaren

mm
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Van de Ongelooftjke Hiflorien . \yy
man toedroeg, bewogen zijnde

haar wederom uyt de Helle gc-
haaldt en aan (haarenman) Ad-
metus wederom gegeven heeft.

My belangende , ik houdc dat

niemandt aan een ander het leven

wederom geven kan , dat hem
eenmaal bonomen is. Doch dut
danig iszer yets gebcurdt. Na
datPelias van zijn eygen Dochters
was om het leven gebracht , en als

zijn Zoon Acaftus haar najaagde,

kunnende echter nochtans geen
van haar allen bekomen 5 zoo is

Alceftes, die (alleen een fchrik

haddegehadt, van haaren Vader
te dooden ) na de Stadt Pheras

gevlucht tot Admctus , die haa-

ren Neefwas > hy hiel dt haar bin-

nen zijn huys (verborgen,) en
als Acaftus begeerde dat zy hem
zoude overgelevert worden, zoo

heeft hy hem dat argcllagen. Om
die oorzaake is Acaftus met een

I 7 groot



groot leger voor fijne Stadt ge-

komen , en heeft alle het veldt en
landt daarom gelegen afgebrandt

en verwoeft : Ende Admetus met
fijne Overftens by nacht uyt de 0

ftadt uytvallende. Is levendig in

de handen van fijnen vyandt ge-

vallen 5 toen dreigde Acaftus dat

hy hem dooden wilde (a) Alce-

ftes verftaande, dat Admetus om
harent wille fijn leeven foude

moeten verliefen , is vrywillig

felve uit de ftadt gekoomen, en

heeft haar felvenuit eygen bewe-
gen haren Broeder aangeboden
Acaftus haar gevangen houden-

de heeft Admetus vrygelaten.

Hierom is Alceftes van de Men-
fchen feer geroemdt geworden
van wegen haare mannelijke

grootmoedieheydt 5 om dat fy

vrywillig fclve begeert haddeden
doodt voor Admetus te finaaken.

Zoo en is dat dan op die wijfe niet



Van de Ovgdocfiykc Hijl rien. i

gefchiet, alsdc fabel feydt. Maar
ontrent dien tijde is Hercules, als

ofhet wefen wilde , juyft daar ge-

komen , mede brengende dc

Paarden van Diomedes > en heeft

Admctus hem , die lijn reyfe der-

waarts aanfocht te vorderen, ter

herberge ontfmgen. Hy het

droevig ongeval van Alceftes met
tranen beklagende , foo is Hercu-

les, daar over vergramt lijnde los

op Acaftus aangegaan , heeft hem
flagh gelcevcrt en fijn leger ter

needermakende verdelgt , den

buyt onder de troepen van Admc-
tus uytgedeelt » en hem Alceftes

wederom gegeeven. Hier uyt is

onder de Menfchcn dit feggen

ontftaan , dat Hercules by geval

(lag komende Alceftes uyt des

doodts kaken heeft gerukt. Dit

dus gebeurt fijnde , is de fabel

verdicht geworden.

(a) Den Ouden Kerken-leeraar

Ful-
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Fulgentius verklaart dec2e fabel met
die op naturelijke dingen te pafïèn.-

aan het einde van zijn eerfte Boek van
de uitlegginge der fabelen, aldus:
„Gelykalszer niet beter is dan een goéd-
baardige vroome Huys'Vtouw

, alzoo
„ijjer niet wreeder dan een boos Wijf.
ytWant zoo vuurig als een verjlandige

„Vrouw haar leven voor den welftandt
„van haaren Man zal te pande z^ten ;

, , alzo hevig zal een quaat Wijf haar leven
voor niet met allen achten om haar tAans

yJ doodt daar door te bevorderen. Der-
,, halven is eenegade, hoeze ons nader be-

„ftaat , ofte door de aangenaamheydt van
, , hare ztden ons zoet als honing , ofte door
de gal'le van haare boofaardigheydt als

, , vergift fchadelyk. Want zy is ofte ee-

, ,
nengeduurigen toevlucht ofte een een-

„ wige hel.

•Sldmetus fypning van Grieken heeft

ten kouwelijk gekregen ^4lceRem , wiens
Vader een placcaat hadde laten uytgaan

,

dat zoo wie hem voor zynen wagen konde

fpannen twee dieren van ongelyken aart

dat dien zyn Dochter tot een Huyfvrouw
zouwgeworden. Dezen *Admetus dan
heeft tApoUo en Hercules daaromgebeden^
die hem voor zijnen "wagen geffannen heb-

ben
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Van de Ongelooflyke Hiflerien. 161
ben een Leeuwen een wildt Parkenj En
heeft hy lAUtfim tot zijn Wyfgein-gen.
%M* nu iSddmctusm een z-vca\beydt was
gevallen

, en merkte dat hy fturf, heeft
hy Jat by ^pollo gezocht afte bidden , die
hem antwoordt

y dat hy hem daar in niet
konde te wille wezen; ten ware dan, dat
yemandt vanzun itaafle vrienden, zich
vrywillig voor hem in den doodt bekave

,

'/ notfk zijn Huyfvrouw heeft gedaan,
Derhalven heeft Hercules, als hy in de
helle ntderdaalde om den Driekpffigen
hondt Cerberus daar uitte halen, haar
daar van daan mede opgebracht.

Sy hebben %Admttnm geflelt voor het

verftandt : en is het daarom ^dmetus
vrees-aangaande genoemdt , om dattet
vreezc aangaan , en daar mede bevangen
worden kan. Dit begeert ten houwelyk
iAlce{lem , het vermoeden want
alkee beteykent in het Grieks vermoeden.
Het verftant dan hoopende dat het ver-
moeden hem zal worden toegevoegt

, zoo
moet het twee wilde dieren voor zijnen
wagen fpannen : dat is op zijnen weg
twee deugden tot gefe/fchaj? nemen , de
ecno des gemoedts , en de andere des lic
haams. Den Leeuw als een dewjt des %e-

ntoedts er- het wilt Z i :>n als een deugt des

lic-
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i6z P ALtAEPHtATVS^
lichaam*. En ten laatjlen ook *Apolio en
Hercules cp zijn zf'de maalden te gewin-
nen , dat is wihheydt en djpperbeydt-

Derbalven zal bet vermoeden zich, in

den dood overgeven voor de ziele gelvk

•Alcefte, welk vermoeden hoewel m ge-
vaar bezwijkende de dapperbeyJt tut den
doodt wederom gebaalt

, geluk Hercu-
les beeft gedaan. Dus verre Fulgen-
tius.

HEI XLIII. CAPITTEL.

Van Zethus.

T_T Efiodus en meer andere ver-
lui halen, dat de muuren van
Theben door het fpelen op den
Cither zijn gebouwt. Daar zijn-

der ettelijcke die meinen, dat de
ileenen, tervvijlezy, ("Zcthuscn
Amphion,) fpeelden, van zelve

op malkanderen gefprongen, en
alzoo tot een muur geworden fijn.

Doch het is met de waarheydt van

de

II
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Van de Ongelooflyke Btjloritt?, 163

de zaak dus gelegen. Sy waren
zeer uitfteekcnde Cither-fpeel-

ders , en alhoeweider toen ter tijdt

noch geen geldt onder de Men-
fchen omging , zoo toonden zy
evenwel nooyt hare kunft (<*) zon-
der loon daar voor te genieten.

Zoo hebben Zethus en Amphion
dan geboden, dat zoo yemandt
bcgeerig waarc hunndjumft te

hooren, dat die handt zoude lee-

nen tot het opmetzelcn van de

femier. Want de ftccnen ftonden

niet met gratige ooren , en luifter-

den na den zoeten klank van de
Cither. Derhalven is het niet qua-
lijk gezeidt, dat de muur door

hctgcluidt van de lier is opge-

recht.

( a ) Andere leggen ,
'
t dus uy t , dat

zydoor zeker krijgsgeluk op een in-

ftrument , als een trompet ofte zoo
wat, de jonge ttiafifcbap van Bocotia

in flaghördco witten te Hellen , en nlzoo

The-
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164 PAL<is£pH<iATVS,
Theben met eenen onwinbaren muur
hebben omringt. En noch andere dat
zy met hunn' vriendelijk fmeecken en
zoet vleyen , de Menfchen zoo wiften
te bepraten>dat die daar door bewogen
wierden hen te helpen bouwen. Want
zy waren ongemeen wclfpreekende
mannen.

HET XLIV. CATITTEL.
Vanlo.

'Xyf En zeydt, dat Io van een
lY! Vrouw-Menfch een koe is

geworden, en dat zy door het
fteekenvan de breemzen dul ge-
worden zijnde van Argos over zee

tot in Egypten is gezwommen.
Doch dit iszer de waarheit van.

Io was de Dochter van Inachus >

Koning van Argos en Grieken.
De burgerije heeft haar die eere

gedaan, dat zy haare Priefterefle

nebben gemaakt vanJuno van Ar-
gos.
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gos. Maar zy bevrucht gewor-

den zijnde, ende voor haaren Va-

der en de burgerije vreezcnde , foo

iszy heimelijk uytde Stadt gera-

kende, het ontvloden. De Ar-

given uytgaande om haar te zoe-

ken, als zyze gevonden hadden,

hebben zyze geboeydt, en zey-

den dat zy als een dullc ( ë ) Stier

in Egypten was gevlucht. Als zy

daar gekomen was , is zy bevallen ,

en heeft alzoo gelegentheydt tot

ditverdichtfel gegeeven.

( a ) Het fchip daar zy mede ont-

vluchte hadde tot zijn naam-teecken

voor in de fteven . een koe, en droeg

daarvan de naam van koe, gelijk als

dat , daar Europa mede wierdt weg-

gevoertde Stier. Io is in Egypten in

de kraam gekomen van een jongen

Zoon , dien zy Epaphus noemde ,

Deze heeft, by des Konings van Egyp-

tens Dochter Memphis , Libia geteelt

,

van wie en Neptunus , dat is een Ko-

ningjen over een eylandt, wiens naam
on-
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onbekentis, die twee beroemde hel-
den

, Agenoren Belus zijn voortgeko-
men. Beziedt de Aanteikeningenop-
Capittel. xxx. en xvn.

. De Egyptemars hebben van wegen de landt
boumrije den Os goddelijke eere aangedaan.
Ah Jo de Dochter van Inachus Koning van
Argos aldaar gekomen was en met goddelijke
eerewierdt ge-eert , en van naam veranderende
ifis wierdt genaamdt , heeft x.y gelegentheydt
tot bet verforen van du verdichtsel gegeven,
datmen Keyde dat fy m een koe was verandert,
dat u m een Egyptijche Qodmne, Want ff
van de Phemciers van het landt weg genoomen,
en f» Egypten gevoert Want de Phemciers ,

alsfy volgens hunnegewoonte na Argosm Grie-
ken voeren, en hunne warengelojl hebbende te

koop/lelden Koo pijnde Grtekfebe Vrouwen ge-
koomen om de x.ehc te koopen , en onder dcex.c

was lo des Konings Dochter mede ecne , welke

fy aÜe te Kamen metgewelt in hunnefihepen *e-
wurpen, en m Egypten gebracht hebben
wierdt overgegeeven , en ook getrouwt aan Ofi-
ris den Koning van Egypten, diens Van was
Ammonoflupner , gelijk Diodorus Stculus ge.
tuigt, en hierom xfiitmen, dat fyvan lupner
wierdt bemmdt, en dathy met haar geboeleert
heeft,

HET
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HET XLV. CAPITTEL.

Van Medea.

\ Engaandc Medea, van wcl-

Menfchen verkookte cn wederom
jong maakte , met dit ftuk ging
?
t aldus toe : Sy is de eerfte ge-

weeft 5 die foodanige bloemen ge-

vonden heeft , daar iy fwart hair

mede wit maaken, en wit hair

fwart mede konde verwen > en

bracht alfoo te weeg , dat die ge-

ne , die liever fwart dan wit hair

hadden > fulks fcheencn te heb-

ben, Sy heeft ook de badt-ltoven

§evonden , en wift daar meede,
ie gene die dat aan hen wilde ge-

daan hebben, door warmte (fulks)

te verquikken , ( dat fy wederom
jeugdig fcheenen > ) doch deedt

'het niet in 't openbaar , op dat nie-

mandt
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mandt van de Medicijns haar die
kunft foude afleeren. Dit wierdt
koken genoemdt. Als de Men-
fchen door dit ftoven wakkerder
en gefonder wierden j den toeftel
daar van, namentlijk de ketels , het
hout , en vuur gefien wordende ,

meindemen dat het gewis een de-
gelijk koken was. Maar Pelias,
het zelve ftoven meede gebruic-
kende, nadien hy een oudt Man
en fwak was, heefter het leeven
door verboren.

HET XL VI. CAPITTEL.

Van Omphale.

T~\ At Hercules haar gediendt
-L-f foude hebben , dat is eenlom-
pe fabel; om dat hy over haar en
alle dieder by waren > wel hadde
kunnen heerfchen. Maar dus.

ftaat hetmet dit ttuk, Omphalc
was
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Fan de Ongelooflyke Hijtorien. 1 6$
was de Dochter van Jordanus den
Koning vanLydiën j defe Doch-
ter, van Hercules groote kracht
en fterkte gehoort hebbende,
het blijken dat fy op hem verheft
was. Hercules is na dat hy by haar
was gekomen van gcBjckcn op
haar verfot geworden,* cn heeft
by haar fijn Zoon Laomedes ge-
wonnen. En daar door boven
maten met haare liefde vermaakt
fijnde, heeft hy alles gedaan wat
Omphale op hem begeerde : En
hebben botte onverftandigc' luy-
den een befluyt gemaakt, dat hy
naar diende.

HETXLVll. CATITTEL.

Vm K^Amaltheas hoorn.

"A/f En feit dat Hercules defen
hoorn van Amalthea over-al

K met
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met fich heeft gedragen, waar

üythemverforgt wierdt alles wat

hy maar konde wenfchen en be-

geeren. Maarditisdewaarheydt

van de fakk. Als Hèrctdes buy-

tfen \ Laridts reyfende , Bcotia

doortrokmetlolaus fijns broeders

Zoone, foo is hy in de Stadt

Thefpiëinéenherberge gegaan,

daar de waardinrfe nóch jong en

uytftekende fchöon \vas> en A-

malthèa wiert genoemt. Hercu-

les op haar verilingert wórdendè,

heeft vry veel tijdts ifiet haar ver-

lieten, 'twelk Iolaüs qualijk ne-

mende, befloten heeft Amalthea

haarenfchat, diefy in een hoorn

verborgen hadde, afte ftroopen,

gelijk hy dat ook gedaan heeft,

en van dien fchat wierdt voor

Hercules gekocht, alles wat hy

begeerde, En daarom hebben

fijne reysfpöèdefs begiönen te

feggen 5 Httculesheeftden
hoorn
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VandeOngeloofljkeffiftoricn. 17*
van Amalthea (of gelijk wy fou-
den feggen een Fortunatus-beurs-
jen en wenfch-hoetjen) daar hy
alles uit koopt wat hy wil.

HETXhNlU.CATITTEL.

De verteIIinge van
Hyacïnthiis.

K Polio heeft zoo wel als Zc~
-£*phyrus zijne oogen gewiirpen
op Hyacinthus een jongeling uyt
de ftadt Amyclis van geboorte , die
tegelijkjongen byzonder fchoon
was : Sy zijn alle beyde op zijne
fchoonheydt verlieft , en niet min-
der jalours géweeft, met wat
ftrijdtden eenen anderen den jon-
gen mocht ontftrijken. Apofló
ïchoot met pijlen \ en Zephyrus
woey wakker op. Den eencn
bracht gedichten, gezangen en

K z wel-
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welluft voort 9 en van den anderen 1

quam niet dan vreeze en ontftelte-

nille. Weshalven den jongman 1

tot den Godt neygde : en wapent
Zephyrum door jaloufie ( tegen 1

zich zeiven ) tot den oorloog.

Na dien tijdt hadde den jongeling

maaralleen luft om zich te oeffe- 4

nen , en Zephyrus om zich te :

wreeken. Zeeker fjpel , waar in t

dejonge luyden om prijs met ee-

nen zwaren ronden ftccn, ofte

ecnen looden oft yzeren kogel
wierpen , en die geene den prijs

weg-droeg die den zeiven of
hoogftof verft hadde gewurpen>
was de oorzaake van zijnen doodt >

want hy dien bol uytgewurpen
hebbende , en den anderen zijn

Earty, die wederom flaande, is

lyacinthus daar door aan zijn

doodt geraakt. En om dat het
voor de aarde onbetamelijk

fcheen, dat degedachtenifle van fo

zwa-
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zwaren ongeluk ooyt zoude ver-

geten werden, zoo heeft zy, in

plaatze van dien jongeling , een
bloem voortgebracht , en die den
zeiven naam gegeeven. Men
zeydt> dat het beginzel van dien
naam op de bladeren van die

bloem gefchreven Haat.

Georgius Sabinus zcydt ; Laxjtrus B«-
nanücus , wiens lejfen ik in 1'taliëngehoort heb-

be i als h% Virgilms Ltndtgedichten verklaar- •

d: y xsydei dallet over den Hyacinthus ver-S

febeyden gevoelen was bv de Artxjtn^ van j^/l
ie etteltjke xeyden , datter nergens Koodanir
ten bloem groeyt , in welke bladen eenige teke-
nen van letters te/peuren zjm. Dathy noch-
tans te Venetien eenmaal een bloem baddegexjen
van xfiodanigen gefialte als de Poëten haren
Hyacmthus befebrijven , en dat die uyt Mexan-
dnen nas gebracht. Wijders wat de fabel be-
langt , men verfitrt dat de bloemen van ApoSê
bemmdt worden , omdatKe doofde warmte en
kracht der x,onne uyt de aardefyrnyten en was-
baar wordengemaakt.

HET
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H£T X L J X. C\A P ITTE L.

"De Hiftork vmMarJyas.

M> Jtefyaa ia* daar hy maar een.

boer was, op deze maniere
een Muficant geworden. Mi-
nerva begon een walge van hare
fleuiten te krijgen, (a) omdat
hars ifchoxmheydt daar door niet
^yeynig wierdt vermindert , over-

mits haare wangen door het blaa-

zen zwollen, 'twelkzy, terwij-

le zy op de fleuit rpelcnde haar

zeiven in een fonteyn fpicgelde,

uit het beeldt dat het water van

haar rertoonde , toen eerft ge-

waar wierdt. Als zy dan hare

fleuiten aldtfs weg wierp , heeft

den harder Marfyas de zelve op-

geraapt en aan zijn mondt gezet

:

cn alzoo in de zelve noch eenige

goddelijke krachtwas overgeble-

ven,



de Ongeloofljke Uiftorien. 1

7

$

ven, gaven die ook zonder lijnen

wille en weten, noch een zoet

§eluidt. Maar Marfyas fijne konft

ie kracht toefchrijvende, ende

de Zang-godinrie , cn Apollo fel-

ve mede. , uytfartende , feyde ,

dat hy niet leeven wilde . foo hy

nietomftrijdtopde fleuitete fpe-

len den Godt niet quame te over-

winnen. Doch in dien fpeel-

ftrijdt overwonnen fnnde, ishem
de huidt van het lijf afgeftroopt.

Ik hebbe felvem Phrygia een Ri*
viere gefien, die Marfyas hiete,

van welke de Phrygianen feyden*

dat die van het ftroomen van Mar-
fyas bloedt was voortgevlocydt.

(4) Athenxus zeydt in zijn xiv.

boek Pallas wierp de heylige hifitumetw

ten Hyt bare handt , en ztyde loopt daar»

je boordt, gy fcbandtvlecken mijne/ lic~

haams. Want ik ontecre door u my zcl-

ven.

Georgius Sabinus. Mar^yat vtat

etn Dichter va*Lierzangen
t
dien Qvidius*

K 4 ^., 'J- zoo



ty6 PALts£PHisftvs,
Zoo ik meyne daarom een Éatyer noemt
*m dat hyonbefchofte ofte oneerlijke wte
verfin fibfèefi De Poëten verdichten
wnhem datby marfpolJoem prijtop den^ ĥ Mmt:'^^^ w* mdc

Pj^^e ^Bü'fi^'-ièkJMtf^ keft.
»Alsnude ¥afi'&j>' defleuyt , tefpee~
len

y wntemeerjigevonden
y hy de Gritken

en wet namen die van Theben , in Ju/ken
ianfien begonden te komen0 ^atfi byna h-
yena/k de vrye.kjfinftèn Qerdtgejtêjfjat
''wfofynfte^üietïïcen vrWer^ëene
iiavcn leerden,al»öfwy feydeikdkwe*
Ijnfchappen die dénAadaöftpjfcgtfqt*
fte van het landt , en deftige Burgers
naare kinderen laaten lecren, fio dat
het bynM heerlijker was een Pi/Per , als
een fo'èet of Orateur genoemdt te wer-
den; toen bekken de <Athenienfirs

, by
welken de welfpreekentheidt en wijsheydt
ifigrooUachtinge was , om dien waan uyt
i

v

e roeyen > deefifabel verdicht , dat IAV-
nerva haarfleuit weggefmeeten9 en
WMarzyatngevilt heeft, om daar meeJe
U kennen te geven , dat hetfpelen op de
fleuytgeen kunftwasom van deftige luy-
d(n ofbaare kinderenó leerdt te worden %
*h im den JAenfik teeligk wa*kf 9 en
~ 4 * ->i den
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r™ de °»g'looflyksHiftorie„. ! 7?den mondt en h* aangeflcbt opblaaft.
*s31c,b,ade, gd.jk tlutarcbusvehaaft

,

tuil
vZd,ch*,h™°S'"f>)»<U, leeft

J*fo*jfher vanbetfleuytfpelen gZZ
lijkMenfib n,et -welvoegende, datJhb* Laat de Tbebaneï, op JefiJZ

CU -*y J,e Burger, van ^thenenfijn
toelaten

, da, M.nerva die Je geuit vllg~n
, en^pollo die Jenfleuitergi

«,lt beeft onbenut by ons -woont*. Al.

Ïn7°\ °T? ***CAM<> »» dehni»
trnfi ten Jeelen boer,en,-wi,fe van btm
gtfprooken f„„de , alfze onder de jongeluiden ver/pre,, -wierden , fy alle fijn fa
Sen,oeflaanJe

, fljn Je fleuft-fpeTjjn
jHlhn veraebtinge gekomen rjat Zy m"t«»™P**ig Hemmen uyt alleeerWkegV.
zclfchappenwerdengehouden

, ,„ defiL.Un -weg gedaan ^„Honles gJc„LmeJe aan JeZe fabel Politic, vu Jsf
27j%

zey
i't

at *****

Jat Minena al dcfituythaddt gevol\é*r
9 dien terftont -wederot.. heeft
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gewurpen ; en alhoewel zy dat gedaan

heeft uyt toornigheydt , om dat haar aange-

Zicht daar door zoo wanftaltig wierd; dat-

ter evenwel geloofiyker is , dattet ge-

fchiedt is» om dat de kunft van op de

fieuyt te ffélen tot de kennijfe van hetge-

moedt niet en behoort , vermitswy Miner-

va infonderheydt de wetenfchap en konfien

toeéygenen. Door het weg-fmakken van de

fieuyt van Pallas gefihiet wordt mede te

verftaan gegeven , de onfatzoenelvkfi

Foe'zy vandeSatyrifieny offchimf-dich-

ters , waar of zy hen ttotzelyk roemen

;

want dit onhefchofte dichten , 't welk va*

de wijzen verfmaadt word, dat beminnen ,

de Satyrtfche Dichters; dat is, die lompe

en geyle verzen maken. Vorders , dat

Quintus Curtius febryfi : dat de rivier

Marfyas in Phrygiét van den ftaogfien top

der Bergen aflrttrtende op de daar onder

fiaandefletnrotfe valt,mct eengrootgedruis

van het water en dat die daar van z^nde

afgevallen , met een zacktcn loop afloopt ,

en dat dit de reden is, waarom de Dich*

ters verziert hebben dat Marjyarde Pvper

gêvilt. zijnde zich onder hei water beeft

verfihoolen. Wantdatgedruys is ais een

harmonie ofzoetg*luyt> enJe dtfchtüfkt

verandering iet waters maakt, dat ae

stroom
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^room betgeweltgebroken z9nde

y ahof-
fp het vel tfgeftroopt ware

, een andere
Kouure Krijgt , en zeer Waar wordt.

HET L. CATITTEL.
Vw Thaon.

Haon was altijtsmet fchuitea
enfchepeabeïig, en geneer-

de fich daar meede ontrent cte
engten van de Zee: fonder noch-
tans yemandt daar in nadeelig te
wefen want hy was een redelijk
man die van niemandt vracht nam,
dan die hy oordeelde, dat het wel
konde betalen. Dcfc maniere
van doen is by die van Lesbos in
verwonderinge gekoomen en
1 haon daar over van de Godinne
van dat eylandt ( die fy Venus
noemen

) beginnen gcroemt te
werden

5 welke de kleederen en
K 6 pp.
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gedaante van een oudt Besjen aan-

genoomen hebbende, by Phaon
gekomen is , en gebeden heeft >

naar te willen overfetten. Hy>
foo draa, als fy 't verfoeht> ge-

reedt fijnde tot haaren dienft , en

om te varen, heeft haar flux over-

gevoert, fonder vracht daar voor

te begeeren. Wat heeft nu de

Godinne hem daar voor ( ver*

golden?) Men feit> (4) aat fy

denMan verandert heeft van ge-

daante, en van een oudt Man een

fchoon jong Knecht gemaakt.

Dit is dien Phaon , op wien

Sappho dikwils eenige liedekens

cn verfen heeft gemaakt.

( 4 ) Phaon woonde op het eylandt

Lesbos , en 200 verhaalt wordt

,

wierdt hem van Venus , een albafteren

vat vol zekere zalve vereert , waar

roede hy zijn aangezicht beftrijkende*

zeer fcnoon , en wonderlijk aange-

naam van wezen, is geworden. Zulk

dat de Vrouwen ,
van Mytilene, de

hooft-
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Iiooft-ftadc van dat eylandt , en voor-
namentlijk ook de Poötefle Sappho
door zijne ongemeene fchoonheydt
verlokten met minne tot hem ontftee-

ken wierdt.

HET LI C<slPlTTEL.

*De vertellinge -vanLadon.

D E. Aarde wierd beluft, om
met dc Riviere Ladon tc

boeleren , en is tot hem neder ge-

daalt , fy met hem te doen gehad't

hebbende heeft de aarde van hem
ontfangen en (a) Daphne ge-

baart j defe wierdt van Apollobe-

mindt, en van hem (b) vanvrya-.

gie aangefprooken. Maar Da-

Ehe haare kuisheydt met loopen

efchermendc , fcheen het dat hy
haar zoude moeten vervolgen

,

gelijk hy haar ook na geloopen is.

Doch eer fyhem inde vlucht yets

K 7 af-
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afiloeg, riepfy eerft haar moeder
aan dat die haar wederom binnen-
fich wilde ont&ngen enalfbóver-
bergen, ehde haar fodanig be-
waaren, als fy in voor tijclen van
haar was eebooren. Die haar
dochters gebedt gehoort, en de
felve wederom binnen fich befloo-
ten heeft : ende terftont wies uyt
deplaats een plant. Alsnu Apol-
lo door hevige U^ftegeperft, en
hem zeiyen niet kunnende be-
dwingen, toefchoot en haar om-
helfde aoo en konde hy met geen
eweldt het oplchieten van dien
oom beletten j maar rjaare han-

den wierden nu ak^w bedekt
door de fchorfle van een Laurier*
boom , en eyndelijk begonden-
der ookgrqe$e bladeren op haar
hooft t$ walfën tot cea, cieraat.
Men zey^fooi datdien, drie-f^k
waar ya& ApoÜp '^atwqqrdt
plag te geven, in Beötia, zon-

' der
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der laurier niet heeft kunnen ge-

zet worden.

( a ) A*'<p>jj Daphne bcteykent een Lau-

rier. De Laurier wort daarom aan

Apollo toegewijt. om dat de Zon ea

de Laurier beyde van een vuurige

kracht zijn , om welke reden ook aan

Liber ofBacchm , die geen ander is dan

de Zon het klim of veil toegeheyligt.

De hitte van defe twee boomen zeit-

men daar uyt te blijken , datmen het

hout van die boomen tegen malkande-

ren vrijvende daaf uyt terftont voncken

vuurs zullen fpringen. Zoo heeft men
mede gedroomt , dat Laurier onder het

hooft van die flapen , gelecht zijnde

waarachtige dingen doet dromen. Dit

en andere dingen meer zeydt de Hoog-
geleerde Heer Gerardus Voflius Zal

;

in zijn Goddelijke werk van de Godt-

geleertheydt der Heydenen. Waar van
noch eengrootgedeelte ongedrukt beruFt on*

der zijn Zoon de niet min feleerde Izaacus

Voffïut. Ben werk daar alle ,
dieeenig*

zin* de geleertheydt liefhebben ,
by dien

Êd.en zeer beleefden Heer motkeaehtbe-

hoorden om aan u honden int het alle by
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'nalkanderen mógegevoeg? en te zomen v*.
drukt worden.

Sabinus. Dapbne beteikent een Lau-
rier: en wordt vereert de dochter te we-
fen van dariviere Pcïeur , om dut de oe-
vers van die rivier overvloedig met Laurie*
ren bezetftaan : ah mede datje van ^pol-
io bcmindt wierJt, %m dat dien boom me-
nigerleygebruik beeft in de Midieine , en
fyis (gelijk Plinius fchryft ) bydie van
Delphos

, daar ^pollo 'geè'ert wierdt
%

zeer boog geacht. Het veranderen van
Uaphnet in eenen ahvdtï groenen boom ,

Ufirdt datter voor maagden-4 die baart
eerbaarbeidt wel bewaren , een onfterffe-
lijcken lof en reem is bereidt. Te Romen
plag. voor de deuren van de Veltbeereni
*fKeizerengezet te worden een eiken boom
tutfehen twee laurieren , Hwelk beduide
dat den welftandtvan het gemene-beH bt~
roaardt moft wérden, door devrotnig-
heidt en hetgeluk van de fcifers. Want
de laurier was een teeken van overwin-
ninge en triumph. De eike was een teikem
van datter een .Burgerwas van, den doodt
bevrijdt efverloft* Hierom Was het dat
de VeldtheetJen tocht voltrokken hebben-

**\>
wanneet

- hji een byzonderen zeegen
hadde hvocbHn meteen lauwerkroon om
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het hooft op het Capitolium wierdt '&v#$ t t

T17T ff***
Uit dcs V***" g^eldt

verloft hadde ,„eteen kroon van eykm-
loofizierdt fofcbonken.

Parthenius verhaalde dat zy eerft be-
vindt wierdtvan^^ de Zoon
van Oenamaus

; die wanhoopende van
haar ovt te zullen krijgen zicfiin Vrou-wen klederen verkleedt, en in het ge-
zelfchap van die Dochter heeft ge-
voegt. Dat deze ommegang Daphnis
200 aangenaam is geweeft,dat fy t'een-
maal aUaan. hem hing. Doch als zy

hïïiï* I 5
ni
? CtHe Jagereffen in een

Deekjen dat in een fonteyn afvloeiende
ware gegaan om te baden^at die naak-
te maagden Leucippus, die hem niet
wilde ontkleeden, dekleeren van het
ÏJJt gerukt, ende dat zy het bedroe
toen uytkomende hem met haar zwijn-

HEÏ
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II | HET LH. CJPITTEL.

1 Vanjuno. ï

D Ie van Argoshouden de Go-

dinneJuno voor hunn' Patro-

nefle , ofSchutf-vrouw > en daar-

om vier<Je?izy alle j^ren op zeke-

ren dag een Feeft haar ter eeren

mgeilat.v waar van dea toeftel

was een wag^n l die van tyeé

Ciecu-witte koeyen W^ierdtvoort-

getrokken. Op dien wagen moft

de Priefterefle gaan zitten, en al-

zoo gevoert worden tot op het

veldt toe. Want den Tempel

ftondt buytende Stadt. Als dan

den dagom dat Feeft te houden op

zekeren tijdt wederom gekomen

was, en datter gene witte koeyen

by der handt waaren , zoo konde

dieWet en >t gebruik niet voldaan

worden s doch de Prieftereffe die

het
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het merkte, Moeder zijnde van
twee Zonen 5 heeft de zelve in fte-

dc van die koeyen den wagen doen
trekken. Na dat dan het gene
van de koeyen hadde moeten ge-
daan worden, door haare Zonen
was volbracht , heeft zy voor het

beeldt ftaande om loon gebeden
voordien arbeydt: en men zeydt
dat dien haar van de Godinne De-

taalt wierd met twee gefchenken

,

waarvan het eene is eten flaap, en
het andere , een eynde van het le-

ven.

JLynde van Talephatus nutte Verkla~

ringe over de Ongel
'00

flv\*

Historiën.
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Twee overgebleven Hukken

PALiïPHATÜS.
Vjit Je Siciliaanfcke Jaarboeken ,

ofte den Chronijkvan

<s41exa*dribn.

Van den Vinder van hetpurper.

En tijden van den Ko-
nink Phenix ifzer te Ty-
rus cenen Hercules ge-
weeft , die een Phüo-

iooph was, en genaamdt wierdt
Hercules van Tyrus, die het pur-
per eerftgevonden heeft. Want
langs het ftrandt van Tyrus gaan-
de wandelen, zach hy dat den
hondt van eenen Harder een ze-
kere flag van Oefters knauwende

,

( welke Conchylis wordt ge-
naamdt, en een foorte is van

kley-



1 90 Overgeblevenfiukken van

kleyne zee-fchildt-padden ofte

zee-flekken ) ende dat denHarder

om dat hy meynde dat des hondts

muyl bloede, een weynig woll

uyt een fchaap plukte, en des

hondts muyl daar mede afvegende,

die wolle verfde. Hercules daar

op gelet hebbende, wift dattet

geen bloedt was, maar de kracht

van een vremt nat* ftondt ver-

baaft, ziende dat die wolle de ver-

we van het zap van die oeftershad-

de gevat. Hy dan die wolle van

den Harder gekregen hebbende,

heeftze akeengrerógefcheftk aan

Phcnix den Koning van Tyrus,

vereert : öie meede verzet ftaan-

de door het zien van die nieuwe en

ongemeene coleur , en verwon-

dert zijnde over de maniere op

welke die séconden was, heeft

wol in het nat van die purper-mof-

felen laten verwen, en daar aan

voor hem zelvcn een Koninklijk

Weeelt
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kleedt doen maken, en is hyalzoo
deeerftegeweeft, die eenen pur-
peren mantel heeft gedragen.
Over welk Koninklijk kleedt yge-
lijk, als over yets dat uyt vremde
landen en ongemeen was door ver-

wonderinge als buyten zich zeiven

verfteldt ftondt. De Konink
Phenix heeft terftont daar na een
gebodt laten uytgaan , dat nie-

mandt van zijne ondei*zaten zoo
Hout zoude wefen, dat hy zich

vervorderde te ftaan na een kleedt,
dat uyt de (chatten der aarde en der
zee was te zamen gebracht , dan
de Konink alleen, endesKoninks
nazaten 5 en dat ten dien eynde,
op dat de Konink aldus, door dat

nieuwe en verwonderens-waardi-

ge kleedt, van het gemcene volk
en het leger onderkent zoudewer-
den. Want daar tevoren wiften de
Menfchen noch van geen geverfde
klecderen, maar maakte hunne

Idee-
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kleederen van de.fchaaps wolle,

zoo alfze was , en droegen die dan

zoo. Zulkx dat de Princen qua-

lijk van het flechte volk waaren te

onderfcheyden. Maar andere

Keyzeren, Koningen, en Vor»
ften, hebbende dit gebodt niet

onderhouden . Want eenige lie-

ten hun klederen, zommige man-
tels, andere gordels, en noch
andere beelden maaken 5 die pur-

perop ros van verwe waren , druk-

kende daar toe de verwen uyt het

fap van de kruyden, en droegen

de zelve, om daar door by het

volk aanzienlijk te wezen en
geert te werden/ gelijk de zeer

wijze Palaqphatus ons dat heeft

nagelaaten.

Sandys , die de eerfte beginlèlen,

opkomft en ondergang van Tyrus
kortelijk befchrijft in het derde boek •

van zijné reyzeaan het eynde, zeydt

van het purper , aldus. De/e Stadt

heeft
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heeft te recht geroemt op haar purper , het

befle van allen en hier ontrent gevangen ,

ttit een zekerefcbelvifch $ ( miflchien zal

het fchelpvifeh moeten •wezen ) hebben-

de in y
t midden van haare kieuwen een zee~

kere witte ader , daar tn die koftelijke

vochtigbeidt beJJooten lag ; een verwe hoog

geacht. dy Inventie van dien wordt Her-
cules toegefchreven , die langs firandt

wandelende met een Damofelle, die hy

hemindt zoogebeurde het dat zij* hondt

hygeval een zoodanigen vdfch in de mondt
Kreeg , welken de zee hadde opgewurpen

9

ênbegleerde zjjnfnavel *~et de verwe van
dien : waar over zy *** wondert zynde

,

weigerde zy Zijn huifvrouwe te zijn , H en

ware hy haar een kleedt verfchafte van die

coleur ; *t welk zy niet lang daar na bek*m

men heeft. Dit bloedt wordt met degeo-

pende aderen in een loode klokgedifieleert 9

ende met den wazem van dat ziedende

water overgehaaldt. De tong van een

purper-vifch is ontrent een vinger lang ,

zooftitsenftyf) dat hy daarmede eenoe*

fier kjtn epbreeken ; H welk de oorzaake is

,

dat hygevangen wierdt ; want de viffchers

behingen hare korven daar mede , dieze in

dengrondt van de zeolieten zinken. De
pnrpw-vifth daar by komende (leekt zijn
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tong daar tujfchen in , enptekende dega^
fende oefterr {tot dien einde boven watefo
gehouden) wierdenze door bet fcbielffl
toefluiten van haayefcbulpen vaftgebom
den, zoo dat zy die niet na haar konnenJle\
pen 9 noch zo na by koomen dat zyze kon*
den openen Sy vertoonden baar inH begm
van het voorjaar en in het ophoomen vat*
de hondt-fterre warenze nergens meer n
vinden. De viffchers hebben die gezocht
lévendig te vangen ; want levendig z^n-
de werpen zy y dieverwe op. De hftUu$
was veranderlik na de kuïï daarze op
waaren : op de kuften van *Africa , ge*
tijk een violette koleur

, ofte ah de zee
rwanneerze onftuymig is : Dichte by Tyrusx
fils een roos , ofte liever als ons' fcharlaa-
ken; welkenaam van haarfebynt gederiA
veert te zi/n. Want Tyrus wiert Sar ge4
noemdty om dathetg$Richt was op eeni
flecn-retze , daar Syria zjfn naam vam
»**ft y (&?!lk de eene hedendaags Surl
end' andere Syria zeidt) by de Arabiers,
{alzoo zy Scban voor San, ende Schar
voor Sar pronuntit'ren ) ende de vifcb
wierdt ookgenaamt Sar , ofte Scar liever
inhaare tale: een coleurvanden beginne
aan de Hoven en IMagiftraten eigen; zoo:
datze zsmtijts voer bet Magiftraatfchaf

zei-
4
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zelve gebruikt is geworden by den PoëetMartialis. Doch dat purper is nu niet
meer te bekomen : ofte om datter van baa-
ren aart niet meer overgebleven is

, ofte
om dat deplaatzen daarzeplichten te ko-
men

, nu onder de FoJJeJfie zijn van de
Ba-rbarifcbe Mahumetiftgn.

V"in den Vinder van
het Tzer.

***T^ E zeIve Vulcanus heeft
X^door zeekere goddelijk

gedicht ofte gebedt een werk-
zaam en bequaam verftandt ver-
kreegen , zoo dat hy van yzer wa-
penen konde fmeden. Waarom
by ook geacht is gewceft voor den
dwmeer van het yzer totgebruyk
van den oorloog. Derhalven is

hy dan van wegen de wet van
kuysheydt, en dat hy de Men-
fchen getoont heeft , hoe zy met
hetmaakenvan wapenenden koft

L 2 kon-
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konden winnen , ende dat hy dc
manhaftheydtinden oorloog", ca.
dc behotideniffe aan den dag heeft
gebracht > mede onder het getal
der Goden gefteit geworden.
Want voor zijnen tijd vochtmen
noch maar met knodzen en ftenen.
Als Vulcanusdan gefturven was,
zoo is zijn Zoon O) Sol in zijn

ftede Koning van Egypten ge-
worden , en heeft daar over gere-
geert vier-duyzendt vier-hondert
en zeven en 't zeventig dagen

,

dat is twaalfjaar 4 drie maagden >

en vier dagen. Want dc Egypte-
naars wiftcn op dien tijdt noch van
geen andere maniere van trilen*

maar telden alles met den dag.
De twaalf maanden , en maniere
van daar mede te tellen is toen
eerfl: opgekomen , als het volk
in 't gemeen den Koningen b«-
gonden cijnsbaar te worden; 1
De KoningZoL dan, deZone van

Vul- '



I
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ulcanus > was een treffelijk

( b) Philofboph, hem wiert be-

kent gemaakt, datter in Egypten
een vrouw was , machtig van

krijgs-volk en rijk van middelen,
die eenen hadJe, daar zy mede
boeleerde , en in overfpel leefde.

Zol dit verftaan hebbende, nam
hy voor, haar daar over te ftraf-

fen , en dat om des wets wille

,

welke zijn Vader daar van hadde
gemaakt, opdat diehaare kracht

niet quamc te verliezen. Heb-
bende dan de befte foldatcn uyt

zijne troepen uytgekoozen , en
kontfehap gekregen van den tijdt

waanneer zy des nachts haanover-

fpel gewent was te bedrijven,

zoo is hy , haar man van huys zijn-

de, in haar huys ingevallen en
heeft haar met haaren pol op het

bedde betrapt. Hy heeft haar uyt

het huys gerukt , en door geheel

Egypten ten toon laten omley-

L 3 den,
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den, en wel Hardt doen ftraffeiiï

hier door hebben de andere Egyp-
tcnaars leeren eerbaar leven : want
hy hadde den overfpeelder doen
dooden. Hier over heeft hy bjr

den Egiptenaars grooten dank ge-

haadt.- van wien de Poëet Home- 4

rus na de wijze der Poëten de Hi-
ftorie zoo verhaaldt , dat hy zeydt,
dat Venus terwijle zy des nachts^

met Mars boeleerde, van de Zon
bekipt en ondekt wierdt. De be-

geerte tot zondigen > en trek tot

welluft , van den Koning Zol

,

(dat is de Zon) ontdekt zijnde,

noemt hy Venus. De zeer wijze

Palsephatus heeft de zaak zoo al*

die nu verklaart is befchreven.

(a) Sol, de Zon.

{h) Philofophw, eenvovjgisr.

É Y N D E.

I RE-
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Regifier van de Capittelen,

Centauren n.
Cerberus xli
Ceton xxxix.
Cottus xx i

.

Cygnus xin.

D.

rj>Edalus xiv. enxxiu .

'? Diomedis Paarden v.

Draco ofDraak vn.enxx.
Dureus Paardt xv 1 1 1

.

E.

J Sfchen - boomen geflacht ,

xxxvn.
XVII.

E
Europa

G.

GEryon xxvi.

Gexaayde Reuzen vu.
Glaucus de zeegodt xx i x.

Glau-
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M.

M Arfyas

Medea
Medufa
Melanion
Mcftra ofMetra

Niobc
N.

O.

OMphalc
Onquetsbaar

Orion
Orpheus

P.

PAndora
PAfiphaë

Pelops Paarden

Phaon
Phineus

Phorcyns Dochters

Phryxus

XL IX.

XLV.
XXXIII.

XV.

XXV.

X.

XLVI.

xi. enxi i.

VI.

xxxv.

XXXVI.

in.
XXXI.
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XXIV,
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XXXII.
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